ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 13446/22.10.2014
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 22 Octombrie 2014, în şedinţa extraordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr. 444/17.10.2014
Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Filipescu Răducu George, Preşedinte al Consiliului
Judeţean Călăraşi, care arată :
În conformitate cu prevederile art. 106 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, pentru astăzi a fost convocat Consiliul
Judeţean în
şedinţă
extraordinară.
La lucrările şedinţei au participat 28 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie, fiind absent
motivat: Mihai Ion, iar absent nemotivat: Drăgan Marian.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- Nicolae Tudora – director DGASPC Călăraşi;
- Nuţu Marcel – director ECOAQUA SA Călăraşi
- Iacomi Iulian – primar Lehliu Gară;
- Matei Nicolae – Primar Lehliu Sat;
- Caracoti Valentina – director Trezorerie;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi ai mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Bună ziua dragi colegi, suntem prezenţi 28 din 30 de consilieri în funcţie. Din punct de vedere
al regulamentului şedinţa este statutară. Declar deschise lucrările şedinţei noastre de astăzi.
La mape aveţi procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 29.09.2014.
Dacă nu aveţi amendamente sau observaţii, supun la vot procesul verbal.
În unanimitate aprobat.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea şi repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale, pe anul 2014
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2014
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de rezervă bugetară cuprins în bugetul
propriu al Judeţului Călăraşi pe anul 2014 pentru acordarea de ajutoare pentru situaţii de extremă
dificultate, unităţilor administrative-teritoriale
Supun la vot ordinea de zi.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind rectificarea şi repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale, pe anul 2014
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul consilier Rădulescu Gabriel nu participă la vot)
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul
2014
Domnul Rădulescu Gabriel:
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Domnule preşedinte vă rog să-mi permiteţi să formulez un amendament şi anume: solicit
alocarea sumei de 19.000 lei pentru finanţarea cantonamentului lotului de box, ţinând cont de faptul că
municipiul Călăraşi are 8 jucători medaliaţi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Mulţumim domnule consilier. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, supun la vot amendamentul
formulat de domnul consilier Rădulescu Gabriel.
În unanimitate aprobat.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat mai sus.
(Domnii consilieri Muşat Emil, Mandache Gheorghe, Ghiveciu Camelia şi Rădulescu Gabriel nu
participă la vot)
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 3 privind aprobarea fondului de rezervă bugetară cuprins în bugetul
propriu al Judeţului Călăraşi pe anul 2014 pentru acordarea de ajutoare pentru situaţii de extremă
dificultate, unităţilor administrative-teritoriale
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre, am înţeles că se doreşte formularea unor amendamente. Vă rog
domnilor consilieri, aveţi cuvântul.
Domnul Vîrtejanu Liviu:
Domnule preşedinte, consider că repartizarea sumelor este ilegală, după părerea mea. Solicit
ca sumele respective să fie repartizate spitalelor din Olteniţa şi din Lehliu Gară.
Domnul Filipescu Răducu George:
Supun la vot amendamentul formulat de domnul consilier Vîrtejanu Liviu.
(Domnii consilieri Enciu Eugen Marian şi Rădulescu Gabriel nu participă la vot)
Amendametul a fost respins cu: 19 voturi “contra”: Ana Titu, Barbu Valentin, Dinulescu Marian,
Filipescu Răducu George, Enciu Niculae, Ghiveciu Camelia, Iliescu Eugenia, Prică Ruxandra Alina,
Rogoz Nicolae, Alecu Gheorghe, Craiu Jolan, Petcu Victor, Dragu Nicolae, Manea Ionel, Pascu
Violeta, Pavalaşc Claudia, Muşat Emil, Mandache Gheorghe, Popa Marian; 6 voturi “pentru”: Samoilă
Ion, Pandea Ciprian, Vrăjitoru Sorinel, Sbârcea Marius, Vîrtejanu Liviu, Ştefan Ion şi 1 “abţinere”:
Georgescu Bogdan George.
Domnul Barbu Valentin:
Şi eu am de formulat un amendament şi anume: solicit alocarea sumei de 35.000 lei pentru
şcoala din comuna Dorobanţu pentru refacerea sau, mai bine zis, înlocuirea acoperişului.
Amendamentul a fost aprobat în unanimitate.
Domnul Filipescu Răducu George:
Mulţumesc domnule consilier. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, supun la vot proiectul de
hotărâre cu amendamentul aprobat mai sus.
(Domnul consilier Rădulescu Gabriel nu participă la vot)
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 21 voturi „pentru”; 1 vot „contra”:Vîrtejanu Liviu şi 5
„abţineri”: Samoilă Ion, Sbârcea Marius, Pandea Ciprian, Vrăjitoru Sorinel, Enciu Eugen Marian.
Acestea fiind spuse, închei lucrările şedinţei noastre de astăzi, vă mulţumesc pentru
participare şi vă doresc o zi bună în continuare!
PREŞEDINTE,
ing. Răducu George FILIPESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Întocmit,
Deliu Vetuţa
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