ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 10326/26.07.2016

PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 26 Iulie 2016, în şedinţa ordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr. 213/20.07.2016
Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Iliuță Vasile, 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 ordinară.
La lucrările şedinţei au participat 29 din 31 de consilieri judeţeni în funcţie, absenți motivat fiind:
Cristodor Dan Eugen și Găman Ion.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Belușică Laurențiu – director medical Spitalul Județean de Urgență;
- domnul Miu Mihai – director DCEP;
- domnul Stan Ion – director adjunct Camera Agricolă;
- doamna Jipa Alina Penelopa – manager Centrul Cultural Județean;
- doamna Nicolae Tudora – director DGASPC;
- domnul Drăgulin Alin – director ADI ECOAQUA;
- doamna Ghiveciu Camelia – manager interimar al Spitalului Județean de Urgență;
- domnul Neagu Marian – director Muzeul Dunării de Jos;
- doamna Mincu Nicoleta – director BRCT;
- doamna Ene Mihaela – ofițer IPJ;
- domnul Blaga Sorin Ioan – reprezentant Societatea Belagro Development SRL;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi ai mass – media.
Domnul Iliuță Vasile: Buna ziua stimaţi colegi, suntem prezenţi 29 din 31 de consilieri în funcţie. Din
punct de vedere al regulamentului, şedinţa este statutară. Declar deschise lucrările şedinţei noastre de astăzi.
Supun aprobării procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 01.07.2016.
În unanimitate aprobat.
La ordinea de zi inițială, care este compusă din 22 de proiecte de hotărâri plus punctul ”Diverse”, vom
mai adăuga încă 2 proiecte de hotărâri și anume: primul proiect de hotărâre, privind rectificarea bugetului, va fi
punctul nr. 2 pe ordinea de zi, iar al doilea proiect de hotărâre, privind modificarea raportului de serviciu, prin
detașare, al domnului Stan Ion, va fi punctul 24 pe ordinea de zi. Punctul ”Diverse” va fi nr. 25 pe ordinea de zi.
Supun la vot introducerea celor două proiecte de hotărâri pe ordinea de zi.
În unanimitate aprobată.
Ordinea de zi va fi următoarea:
1.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 24/2016 privind aprobarea utilizării
excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2015, în exercițiul bugetar 2016
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași, pe anul 2016
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al Județului Călărași la 30 iunie 2016
4.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat
în municipiul Călărași, strada București, nr. 185 (fost 183), Județul Călărași
5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 102/2015 privind transmiterea imobilului
reprezentând Centrul de Informare și Cooperare în Afaceri Călărași din administrarea Centrului Cultural
Județean Călărași în folosință gratuită a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Granița
România – Bulgaria
6.Proiect de hotărâre privind admiterea/respingerea dării în administrare a unui spațiu și a unui teren,
proprietate publică a județului Călărași, Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu
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7.Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a asocierii Județului Călărași, prin Consiliul
Județean Călărași, cu Societatea Belagro Development S.R.L., în vederea reabilitării a unui tronson din DJ 100
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil, aflat în domeniul public
al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne și administrarea temporară a Consiliului Județean
Călărași în administrarea Consiliului Județean Călărași
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a achiziţionării unor apartamente, cu destinaţia de
locuinţe de serviciu
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Călărași la promovarea drepturilor și
intereselor legitime comune ale persoanelor cu dizabilități din România, respectiv creșterea gradului de
independență și participare pe deplin la toate aspectele vieții
11.Proiect de hotăre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Călărași și unele unități
administrativ – teritoriale, în vederea realizării Proiectului ”Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ
402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuţa - limită Judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 302 tronson DN3 –
Belciugatele – Măriuţa - limită Judeţ Ialomiţa, km 0+000 - km 15+365
12.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 97/2014 privind aprobarea
criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice pentru numirea și eliberarea din funcție a administratorului public
al județului Călărași
13.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcţii ale
Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi
14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de
Organizare și Funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Săpunari
15.Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi
16.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale
Spitalului Județean de Urgență Călărași
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării managementului de către o persoană fizică, la
Spitalului Județean de Urgență Călărași
18.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Călărași
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Călăraşi
20.Proiect de hotărâre privind desemnarea a 3 consilieri judeţeni în Colegiul Director al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Călăraşi
21.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 136/2013 privind constituirea
Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi
22.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Comunitare de Evidenţă a
Persoanelor a Judeţului Călăraşi
23.Proiect de hotărâre privind emiterea unei licenţe de traseu Societății POPASUL DIN PLOPI S.R.L. în
vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
24.Proiect de hotărâre privind modificarea raportului de serviciu, prin detașare, al domnului Stan Ion,
Directorul executiv al Camerei Agricole a Județului Călărași
25.Diverse
Supun la vot ordinea de zi cu modificările incluse.
În unanimitate aprobată.
De asemenea, v-aș ruga să-mi permiteți să dau citire numai titlului proiectelor de hotărâri, deoarece
dumneavoastră le-ați studiat în ședințele de comisii, iar acolo unde sunt formulate amendamente, observații sau
solicitări, le vom discuta și le vom supune la vot.
Supun la vor această propunere.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 24/2016 privind aprobarea
utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2015, în exercițiul bugetar 2016
Domnul Iliuță Vasile: La acest proiect de hotărâre avem un amendament formulat în ședința de comisie
de către domnul Vîrtejanu Liviu, care solicită scoaterea din anexă a poziției 80.000 lei pentru autoutilitară, de la
cap. ”Dotări”.
Eu vreau să vă informez că este vorba despre transferul unei autoutilitare la Spitalul Județean Călărași.
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Domnul Vîrtejanu Liviu: Nu s-a menționat acest transfer de la noi la Spitalul Județean Călărași, în nici
un material prezentat.
Domnul Iliuță Vasile: A fost o scăpare, vă informez eu astăzi.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Până se corectează scăparea asta, îl scoatem de pe poziție și urmează s-o
reaprobăm la prima ședință.
Domnul Iliuță Vasile: V-am adus la cunoștință astăzi domnule consilier, dorim să completăm parcul
auto al consiliului județean. Supun la vot amendamentul formulat de domnul Vîrtejanu Liviu.
Amendamentul a fost respins cu 18 voturi ”contra”: Ana Titu, Barbu Valentin, Bănea Vergil, Bănescu
Laurențiu, Benea Ovidiu, Deculescu Valentin, Dinulescu Marian, Enciu Niculae, Filimon Mihai, Iliuță Vasile,
Magearu Anton, Marin Ioan, Nedelcu Vasile, Rădulescu Gabriel, Rogoz Nicolae, Tîlpeanu Ilie, Șerban Jenel,
Dumbravă Virgil și 11 voturi ”pentru”: Chiriță George, Manole Sergiu, Matei Gheorghe, Munteanu Laura,
Pandea Ciprian, Pațurcă Roxana, Samoilă Ion, Spiridon Marian, Vîrtejanu Liviu, Vrăjitoru Sorinel, Sbârcea
Marian.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 18 voturi ”pentru”, 10 voturi ”contra”: Chiriță George, Matei
Gheorghe, Munteanu Laura, Pandea Ciprian, Pațurcă Roxana, Samoilă Ion, Spiridon Marian, Vîrtejanu Liviu,
Vrăjitoru Sorinel, Sbârcea Marian și 1 neparticipare la vot: Manole Sergiu.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași, pe anul 2016
Domnul Iliuță Vasile: Datorită faptului că acest proiect de hotărâre este peste ordinea de zi, îi dau citire.
Domnul Barbu Valentin: La acest proiect de hotărâre, am și eu un amendament și anume: domnul
director medical Belușică Laurențiu este în sală, a fost una dintre propunerile dumnealui și-i dau cuvântul, iar
după aceea vă voi spune și sumele pe care o să vi le citesc la sfârșit. Dânsul o să vă explice de ce am vrea să
stimulăm medicii să vină la Călărași. Deci, este vorba de pachetul acela de oferte pentru medici și nu numai.
Domnul Belușică Laurențiu: În primul rând vreau să vă spun bună ziua și bine v-am găsit! Sunt pentru
prima dată în această sală frumoasă de ședințe și vreau să vă spun că am acceptat funcția de director medical
știind că este o provocare. Situația pe care am găsit-o în spital este puțin mai gravă decât mă așteptam. Lucrurile
sunt grele și foarte greu de rezolvat. Am identificat o serie de probleme pentru care medicii și asistenții medicali
nu vor să vină la Călărași. Este foarte suspect că, spre exemplu, la Pitești unde avem 100 km de autostradă, la
Călărași unde este aceiași condiție geografică, nu vor să vină. Am căutat explicații și am găsit câteva. În
contextul acestor explicații, vă propun următorul lucru: să le asigurăm un microbuz care să-i aducă de la
București la Călărași, în condiții de lux și am fost criticat pentru acest lucru. Eu nu pot să-i aduc 120 km cu un
microbuz obișnuit, cu toată lumea la un loc amestecată, să înceapă să lucreze 7-8 ore de serviciu și să ajungă
seara acasă obosiți și să se apuce de treburile lor personale. Trebuie să vină și să plece în condiții civilizate. În
prezent, în Spitalul Județean Călărași, se dau 13 tichete de masă, este bine să primească 20. O să spuneți că nu
este sumă mare, dar probabil pentru oameni contează. Acest personal care vine din București, are nevoie de
locuințe. De exemplu, doctorița radiolog locuiește în spital de 6 luni. A primit o locuință care trebuie renovată,
reamenajată ș.a.m.d. Vrem să le dăm locuințe mobilate și reamenajate, să plătească chirie și dacă este posibil și
legal, subvenționate. Este un motiv pentru care sunt aici să susțin acest lucru. Doresc să asigur în acest spital 3
mese principale. Vă rog să mă credeți că astăzi, înainte să vin la dumneavoastră, m-am dus și am cumpărat 2
ștrudele pe care am dat 5 lei. Nu este normal să mănânc 2 ștrudele la prânz. În spitalul de la care vin eu, se
mănâncă masa de prânz cu 7, 20 lei – 8, 15 lei la care nu se adaugă adaosul comercial. Necesită efort financiar,
necesită o investiție această bucătărie, dar în final nu vor fi pierderi. De asemenea, nici cu microbuzul nu vor fi
pierderi, pentru că el în loc să plătească 25 lei biletul la cursa obișnuită, va plăti 3 lei - 4 lei cât costă rambursarea
costului autoturismului, motorina ș.a.m.d. Deci la asigurarea meselor în acest spital țin foarte mult și voi face tot
posibilul de a introduce aceste mese.
În-afară de asta, mai doresc pentru medici în special, pentru că ei au alt nivel și de salarizare și de
activitate, să le asigurăm accesul la informația medicală gratuită. Plătesc foarte mulți bani din buzunarul propriu
pentru informare și pentru congrese. Am făcut o propunere în acest sens și am înțeles că vi s-a transmis pe
tablete astăzi, la punctul ”Diverse”. Undeva spre sfârșit scrie: un congres/an în țară și un congres în străinătate
pentru fiecare secție, un abonament la revista românescă, un abonament de specialitate. Deci, 3-4 medici vor
avea o revistă, un abonament în cadrul bibliotecii.
O altă problemă ar fi asigurarea aparaturii. Nici un medic nu va veni să lucreze dacă nu are aparatură.
Nu performantă, dar aparatură pentru ca să-și facă treaba. Spre exemplu, am fost contactat zilele trecute de o
familie de medici, ea este chirurg și el este urolog, care au lucrat în acest spital 8 luni de zile până acum ceva
timp, timp în care au cerut aparatură. Nu li s-a cumpărat timp de 8 luni de zile și au plecat în Bolintin Deal. Este
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un oraș mic, undeva la 30-40 km de București. Doresc să plece de acolo și vor să se întoarcă la Călărași. Avem
posturi la Călărași. Le-am cerut lista, mi-au dat-o, eu am să v-o arăt. Acest spital necesită investiții în aparatură.
Nu se poate face medicină fără investiții, vă rog să mă credeți. Rezultatele spitalului, nu este o instituție în care
rezultatele să se vadă imediat într-un bilanț financiar. Este un consumator de fonduri, este foarte adevărat, dar se
vede la nivelul județului. Probabil ați aflat și dumneavoastră că în această dimineață a apărut în mass-media un
articol defăimător la adresa spitalului, lucru ce mă întristează foarte mult. Noi am încercat, am rezolvat cât am
putut, o să luăm măsuri să nu se mai întâmple, dar este foarte greu și vă rog să mă credeți că fără investiții în
spital lumea va fi total nemulțumită de serviciile medicale. Nu am cum să aduc doctori în spital fără RMN. Poate
fi achiziționat fie prin POR, fie printr-un contract cu un privat, cum vreți dumneavoastră, dar trebuie achiziționat.
Spital fără RMN nu există. Este un aparat la 60.000 de locuitori, iar Călărași-ul ca județ, are 300.000 de
locuitori. Măcar unul să luăm, dacă luăm unul suntem mulțumiți. Un RMN și un computer tomograf face față
pentru tot județul Călărași. Vă mulțumesc.
Domnul Barbu Valentin: Mulțumim domnule director medical. O să dau citire sumelor necesare pentru
efortul bugetar suplimentar până la sfârșitul anului vizavi de acest pachet: tichetele de masă, deci cele 7 tichete
în plus pentru fiecare medic existent și pentru cei programați, în jur de 20 până la sfârșitul anului, ar însemna un
total de 28.136 lei; deplasări conferințe a 5 medici, 25.000 lei; întreținere microbuz și plata șoferului, 17.500 lei
+ 9.400 lei; chirii, în ideea în care găsim temeiul legal, într-un plafon în jur de 300 euro pentru 13 medici, 87750
lei. În total, efortul bugetar pentru care vă solicităm aprobarea astăzi, este de 167.786 lei până la sfârșitul anului.
Mă întrebați de unde vom lua banii. Se diminuează suma din cap. 51.02 aparat propriu bunuri și servicii
și se transferă la cap. sănătate. Vă mulțumesc.
Domnul Iliuță Vasile: Supun la vot amendamentul formulat de domnul Barbu Valentin.
În unanimitate aprobat.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul inclus.
(Domnul Manole Sergiu nu participă la vot)
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 3 privind aprobarea execuției bugetului propriu al Județului Călărași la 30 iunie
2016
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul Manole Sergiu nu participă la vot)
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului
situat în municipiul Călărași, strada București, nr. 185 (fost 183), Județul Călărași
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 5 pentru modificarea Hotărârii nr. 102/2015 privind transmiterea imobilului
reprezentând Centrul de Informare și Cooperare în Afaceri Călărași din administrarea Centrului Cultural
Județean Călărași în folosință gratuită a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Granița
România – Bulgaria
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Nedelcu Vasile: Cred că este un termen care trebuie modificat aici: din administrarea Centrului
Cultural Județean Călărași, în administrarea și folosința gratuită a Biroului Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră.
Domnul Tudone Dumitru: Se poate da în administrare și contra cost și s-a stipulat dare în folosință
gratuită, deci este corect.
Proiect de hotărâre nr. 6 privind admiterea/respingerea dării în administrare a unui spațiu și a unui
teren, proprietate publică a județului Călărași, Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu
Nu sunt amendamente.
Domnul Iliuță Vasile: Avem un raport nefavorabil al comisiei de specilitate pentru că orice transfer
către Poliția de Frontieră devine transfer special. În momentul în care-l transferăm nu mai putem să-l preluăm.
Supun la vot respingerea dării în administrare a terenului.
În unanimitate aprobat.
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Proiect de hotărâre nr. 7 privind aprobarea, de principiu, a asocierii Județului Călărași, prin Consiliul
Județean Călărași, cu Societatea Belagro Development S.R.L., în vederea reabilitării a unui tronson din DJ 100
Nu sunt amendamente.
Domnul Iliuță Vasile: Avem și reprezentanți în sală. Dânșii vor să construiască 2,82 km din tronsonul
DJ 100, pentru că au deja afaceri în județul Călărași. Noi consiliul județean, neavând fonduri, ne cer acordul de
principiu să poată să construiască pe cheltuiala lor.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Am înțeles că se dorește să se facă un cartier rezidențial de circa 4000 de
unități locative. Aveți teren?
Domnul Blaga Sorin Ioan: Da, avem 180 ha, suntem proprietari.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Am văzut că faceți parte dintr-un grup de investiții.
Domnul Blaga Sorin Ioan: Da, este un grup de investiții care operează în România de 15 ani, cu
parteneri belgieni.
Domnul Vîrtejanu Liviu: V-am întrebat pentru că am mai avut o situație de acest gen acum câțiva ani
în urmă și în final nu s-a rezolvat nimic.
Domnul Blaga Sorin Ioan: Nu avem această intenție, suntem cu proiectul într-o stare avansată de
derulare și tocmai de aceea avem nevoie de acest acord de principiu, pentru că intenționăm să legăm autostrada
A2 de drumul național DN4. Legătura dintre A2 și DN4 este toată pe raza județului Călărași și mai mult, buclele
care se află la Cernica, la ieșirea de pe autostradă la Fundeni, sunt tot pe cheltuiala noastră. Asta dă dovadă de
seriozitate și faptul că noi chiar ne dorin să realizăm acest lucru. Acolo a fost o investiție de circa 5.000.000
euro. Practic, noi vă cerem acum acordul de principiu pentru modernizarea pe cheltuiala noastră integrală, pentru
a putea începe demersurile juridice pe care ni le propuneți dumneavoastră. O să urmăm numai linia pe care ne-o
spuneți dumneavoastră. Dorim un acord de principiu pentru a ne putea bugeta și noi mai departe, pentru
realizarea acestui tronson. Nu vă cerem nimic altceva.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Am înțeles ideea. În condițiile în care, spre exemplu, nu s-ar face acest drum,
continuați să faceți acest cartier rezidențial?
Domnul Blaga Sorin Ioan: Noi avem deja autorizație de construcție de la DN4 și s-a executat stația
electrică. Cred că vom lega vreo 6 localități de A2, ceea ce înseamnă pentru dumneavoastră un beneficiu. Plus că
vrem să construim o școală, o grădiniță, o biserică, va fi un întreg cartier.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Chiar mă surprinde ceea ce aud, se întâmplă și lucruri bune. Au venit și
societăți mai mari decât dumneavoastră și au cerut utilități ș.a.m.d. Am trecut prin situații de acest gen.
Domnul Dinulescu Marian: Le dai idei domnule consilier, eu zic să supunem la vot proiectul de
hotărâre și să terminăm.
Domnul Iliuță Vasile: Vă mulțumim pentru prezentare. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul
său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Eu l-aș ruga pe domnul vicepreședinte să facă intervențiile în dreptul lui,
pentru că nu are nimic în plus față de noi din punctul de vedere al informării vizavi de aceste lucruri.
Proiect de hotărâre nr. 8 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil, aflat în domeniul
public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne și administrarea temporară a Consiliului
Județean Călărași în administrarea Consiliului Județean Călărași
Nu sunt amendamente.
Domnul Iliuță Vasile: Este vorba despre Palatul Administrativ. Vreau să adoptăm o nouă hotărâre și să
o aducem la cunoștință și Ministerului Afacerilor Interne, pentru că ne dorim să realizăm modernizarea lui pe
fondurile existente astăzi pe POR, sau să vedem dacă vom primi bani de la Ministerul Dezvoltării pe fonduri
naționale ca să putem începe reabilitarea lui.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 9 privind aprobarea, de principiu, a achiziţionării unor apartamente, cu
destinaţia de locuinţe de serviciu
Domnul Iliuță Vasile: La acest proiect de hotărâre, domnii consilieri Vîrtejanu Liviu și Șerban Jenel, au
formulat amendamentul ca aceste locuințe de serviciu să fie strict numai pentru medici și personal de
specialitate.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Eu la momentul acesta, consider că principala problemă cu care se confruntă
județul Călărași, este medicii. Dacă începem cu această treabă că și pentru specialiște, ne trezim că sunt și pentru
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veterinari sau nu știu pentru mai cine. Să avem deocamdată ca prioritate medicii. Dacă soluționăm această
problemă și vrem să extindem, modificăm hotărârea. Deocamdată s-o facem pentru medici.
Domnul Tudone Dumitru: Dacă-mi permiteți, art. 1 este forma de principiu pentru toate categoriile de
specialiști care funcționează în subordinea ordonatorului principal de credite, iar art. 2 precizează în mod clar:
numărul de apartamente care va fi achiziționat și destinația prevăzută la art.1, face obiectul unei hotărâri
ulterioare. Dacă hotărârea ulterioară cu care venim în fața consiliului are altă destinație, atunci putem spune da
sau nu, numai pentru medici. În hotărârea următoare aprobăm pentru alți specialiști. Acum este o aprobare de
principiu pentru toate categoriile profesionale pe care am vrea să le atragem prin această soluție, iar când vom
veni peste o lună de zile cu forma finală a ceea ce vrem să cumpărăm cu număr și destinație, atunci vom veni
clar, pentru medici sau dacă este pentru altceva. Din punctul meu de vedere, atunci face obiectul.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Am vrut să fie mai limpede problema pentru ca să nu le amestecăm din start.
Ceea ce a propus domnul director medical, trebuia făcut mai demult. Noi ne chinuim să facem acest bloc de 5-6
ani și tot în discuții a rămas. Nu găsim loc sau nu mai știu ce. Bine că ați găsit soluția de achiziționare a acestor
apartamente.
Domnul Iliuță Vasile: Mă scuzați că vă întrerup domnule consilier. Noi am gândit pachetul, în pachet
am venit în primă fază cu transport, apoi am venit cu aceste chirii care ne interesează să vedem ce variante
rapide să găsim, pentru ca dumneavoastră să puteți să aprobați bugetarea pentru a le transfera în cadrul spitalului.
Noi o să găsim temeiul legal să vedem dacă, chiriile le putem pune ca o prestare de serviciu pentru spital. Mă
gândesc că până vom construi noi apartamente pentru medici, trebuie să găsim o formulă dacă mâine luăm
familii de medici care vor să vină la Călărași.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Nu m-ați lăsat să continui. Noi am aprobat banii pentru acest microbuz. Să
presupunem că în următoarea lună găsim cele 7 apartamente să le cumpărăm. Avem bani deocamdată în
excedentul de anul trecut și bănuiesc că putem să repartizăm niște bani de acolo. Problema este alta: dacă avem
acest microbuz și aceste apartamente în 2 luni de zile să zicem, sunt dispuși acei medici să vină să stea cu chirie?
Domnul Belușică Laurențiu: Dacă nu au alte soluții trebuie să vină, n-au ce face.
Domnul Vîrtejanu Liviu: Am mai reținut o problemă pe care a spus-o domnul director medical, starea
în care se cumpără aceste apartamente.
Domnul Iliuță Vasile: În momentul în care vom veni cu propunerea pe anumite apartamente cu
evaluarea respectivă, noi trebuie să dăm un acord de principiu să începem să căutăm niște apartamente. Cred că o
să facem o comisie formată din consilieri care să dea o.k.-ul pentru a realiza acel lucru bun de care spuneați mai
devreme, adică să facem și bine județului.
Domnul Șerban Jenel: Eu îmi retrag amendamentul. În urma discuțiilor făcute, nu mai este cazul, am
înțeles.
Domnul Iliuță Vasile: Supun la vot amendamentul formulat de domnul Vîrtejanu Liviu.
Amendamentul a fost respins cu 16 voturi ”contra”: Ana Titu, Bănea Vergil, Bănescu Laurențiu, Benea Ovidiu,
Deculescu Valentin, Enciu Niculae, Filimon Mihai, Iliuță Vasile, Magearu Anton, Marin Ioan, Nedelcu Vasile,
Rădulescu Gabriel, Rogoz Nicolae, Tîlpeanu Ilie, Șerban Jenel, Dumbravă Virgil, 11 voturi ”pentru”: Chiriță
George, Manole Sergiu, Matei Gheorghe, Munteanu Laura, Pandea Ciprian, Pațurcă Roxana, Samoilă Ion,
Spiridon Marian, Vîrtejanu Liviu, Vrăjitoru Sorinel, Sbârcea Marian și 2 abțineri: Barbu Valentin, Dinulescu
Marian.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 10 privind aprobarea participării Județului Călărași la promovarea drepturilor și
intereselor legitime comune ale persoanelor cu dizabilități din România, respectiv creșterea gradului de
independență și participare pe deplin la toate aspectele vieții
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotăre nr. 11 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Călărași și unele
unități administrativ – teritoriale, în vederea realizării Proiectului ”Modernizarea şi reabilitarea drumurilor
judeţene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuţa - limită Judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 302
tronson DN3 – Belciugatele – Măriuţa - limită Judeţ Ialomiţa, km 0+000 - km 15+365
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul Manole Sergiu nu participă la vot)
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În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 12 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 97/2014 privind aprobarea
criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice pentru numirea și eliberarea din funcție a administratorului public
al județului Călărași
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 13 pentru modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcţii ale
Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 14 pentru modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului
de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Săpunari
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 15 privind schimbarea denumirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 28 voturi ”pentru” și 1 abținere: Nedelcu Vasile.
Proiect de hotărâre nr. 16 privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale
Spitalului Județean de Urgență Călărași
Domnul Barbu Valentin: La acest proiect de hotărâre, am eu un amendament de făcut: la art. 1 se vor
adăuga încă două litere corespunzătoare astfel: în primul rând, se anulează un post vacant de îngrijitoare, poziția
431 la secția Pediatrie și se va înființa un post de referent de specialitate II, specialist relații publice cu studii
superioare.
Domnul Iliuță Vasile: Supun la vot amendamentul formulat de domnul vicepreședinte Barbu Valentin.
În unanimitate aprobat.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul inclus.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 17 privind aprobarea asigurării managementului de către o persoană fizică, la
Spitalului Județean de Urgență Călărași
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 18 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Călărași
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 19 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 20 privind desemnarea a 3 consilieri judeţeni în Colegiul Director al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Călăraşi
Domnul Iliuță Vasile: La acest proiect de hotărâre fiecare partid trebuie să facă, câte o propunere pentru
desemnarea celor 3 consilieri județeni.
Domnul Șerban Jenel: Îl propun pe domnul Dumbravă Virgil Marian, din partea ALDE.
Domnul Samoilă Ion: O propun pe doamna Munteanu Cristina Laura, din partea PSD.
Domnul Iliuță Vasile: Îl propun pe domnul Marin Ioan, din partea PNL.
Rog secretariatul să pregătească buletinele de vot, iar noi vom continua cu celelalte proiecte de hotărâri
de pe ordinea de zi.
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Proiect de hotărâre nr. 21 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 136/2013 privind
constituirea Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 22 privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Comunitare de Evidenţă a
Persoanelor a Judeţului Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 23 privind emiterea unei licenţe de traseu Societății POPASUL DIN PLOPI
S.R.L. în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 24 privind modificarea raportului de serviciu, prin detașare, al domnului Stan
Ion, Directorul executiv al Camerei Agricole a Județului Călărași
Domnul Tudone Dumitru: Proiectul de hotărâre se referă numai la aprobarea detașării domnului Stan
Ion de la Camera Agricolă pe o perioadă de 6 luni, pe funcția de director al Direcției Agricole nou înființate
conform legii, pâna la organizarea tuturor concursurilor și a comasării cu Camera Agricolă actuală.
Domnul Iliuță Vasile: Nu, cu Direcția Agricolă actuală.
Domnul Șerban Jenel: Camera Agricolă s-a comasat cu Direcția Agricolă actuală. Directorul a avut un
statut care a fost numit prin hotărâre de consiliu.
Domnul Tudone Dumitru: Și ca atare, tot prin hotărâre de consiliu trebuie delegată detașarea.
Domnul Iliuță Vasile: Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Iliuță Vasile: Până vor fi gata buletinele de vot, doamna manager al Spitalului Județean de
Urgență să ne prezinte situația actuală a acestuia. De 3 luni de zile de când sunteți manager interimar, ce situație
ați găsit acolo? Domnul director medical ne-a spus situația din punct de vedere medical, dumneavoastră să ne
spuneți situația din punct de vedere managerial.
Doamna Ghiveciu Camelia: Bună ziua tuturor și vreau să le spun foștilor colegi că a fost o mare onoare
să fiu 2 mandate colega dânșilor.
În momentul în care am preluat conducerea spitalului, după cum toată lumea știe, a fost o situație
dificilă, a fost un Ordin al Ministrului Sănătății prin care a declasificat spitalul de la gradul 3 la gradul 4, ceea ce
crea o perspectivă și mai grea din punct de vedere financiar, în sensul că fondurile pe care urma să le încaseze sar fi diminuat.
O altă situație a fost plățile restante, cu care o să ne mai luptăm o vreme, fiind vorba de 1.000.000 lei. La
momentul în care am preluat spitalul în luna mai, noi plăteam datoriile din luna decembrie 2015 și în continuare
trebuie să păstrăm un calendar, astfel încât aceste plăți restante să nu devină arierate.
O altă situație foarte presantă la acel moment, era nevoia de acreditare a spitalului. Un spital de
municipiu are 5 ani în care se poate acredita, după care nu poate să mai contracteze fonduri, nu poate să mai
presteze servicii în contract cu CAS. Spitalul se afla pe ultimile 2 luni înainte de acest ciclu de 5 ani. Ne-am
mobilizat foarte tare, a fost un consum foarte mare și de resurse umane și financiare și după cum vă amintiți în
ultimile zile ale mandatului trecut, a fost aprobat un buget satisfăcător astfel încât acest spital să se poată
acredita, lucru care s-a și întâmplat.
În acest moment suntem în ultima etapă de acreditare a laboratorului de analize medicale. Laboratorul
spitalului nu a fost niciodată acreditat sau în contract cu CAS. Așteptăm echipa de evaluare care urmează să
vină, controlul extern s-a făcut și a ieșit laboratorul cu dotarea pe care o are bine și foarte bine. În luna
septembrie cel târziu, vom intra în contract cu CAS. Este vorba de a atrage un buget suplimentar în jur de
350.000 lei/lună, fapt care o să ne îmbunătățească puțin situația financiară. În acest contract va intra și
Ambulatoriul nostru de fizioterapie care este modern și foarte bine dotat. A fost pus în funcțiune în anul 2012 dar
nu a fost niciodată în contract cu CAS. Noi în acest moment avem 6 gărzi, iar ca să fie spital de gradul 3 trebuie
să avem 8 gărzi, o să fie nevoie de o gardă la psihiatrie și una la neurologie. De asemenea, va trebui să avem o
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gardă de imagistică medicală. Iarăși este vorba de o gardă la neonatologie, astfel încât maternitatea să primească
gradul 2, este o condiție pentru care spitalul să primească gradul 3.
Legat de declasificarea spitalului, noi suntem în proces cu Ministerul Sănătății. Hotărârea a fost atacată
în două direcții, o dată pe fond și o dată pentru suspendarea aplicării acestui ordin până la momentul judecării pe
fond.
Deci, este o direcție de acțiune pentru echilibrarea și a veniturilor și a cheltuielilor. Împreună cu pachetul
pe care domnul director medical l-a propus și căruia noi i-am făcut evaluarea, sperăm că acest deziderat de
atragere de medici să se înfăptuiască, pentru că realmente asta este marea problemă a spitalului. Sunt și probleme
de investiții dar care sunt în linie dreaptă și care se derulează. După cum știți, foarte multe fonduri s-au alocat
spitalului, s-au făcut multe investiții și în aparatură, dar principala problemă este să vină medici, să aibă condiții,
să aibă casă, să facă naveta dacă doresc și cred că pachetul care a fost propus este oarecum acomodat cu
legislația în domeniu, care din păcate nu ne prea ajută. Sperăm la o politică de nivel național mai bună, pentru
stimularea medicilor să rămână în țară și să nu ne mai plece rezidenții. Vă mulțumesc.
Domnul Iliuță Vasile: Mulțumim și noi doamnă manager. Vreau să fac o informare colegilor. Am fost
în audiență la domnul ministru secretar de stat Raed Arafat și mi-a spus că situația aceasta nu este numai la
Călărași, este în multe alte localități în ceea ce privește plecarea medicilor. Singurul lucru de care m-a asigurat
este că ne va da tot ce înseamnă sprijin pentru UPU, să punem acest pachet imediat pe site-ul ministerului, că
Spitalul Județean Călărași dorește să vină cu oferte pentru medici. Există un proiect de hotărâre care a fost atacat
la Curtea Constituțională de către Guvern, în care va implica autoritățile locale, cum suntem noi, pentru a
funcționa spitalul județean, pentru a da facilități medicilor și a aduce anumite sporuri și prime pentru medicii
care vor veni. Acest proiect dacă va fi aprobat, ne va da multă putere nouă să putem să găsim soluții, exact cum a
propus și domnul director medical.
Să continuăm. Buletinele de vot pentru proiectul de hotărâre nr. 20, sunt pregătite, să vă explic
procedura: pe buletinul de vot sunt numele celor 3 consilieri propuși, iar dumneavoastră veți bara numele
consilierului pe care nu-l doriți, astfel încât va rămâne nebarat doar numele consilierilor pe care îi doriți.
Domnul Samoilă Ion: Înainte de a începe procedura de vot, aș vrea să fac o solicitare pentru următoarea
ședință și anume: având în vedere că suntem la început de mandat, solicit să avem o informare cu privire la
investițiile pe care le avem în derulare la consiliul județean și la unitățile subordonate, cu starea în care se află:
dacă au punere în funcțiune, dacă sunt finanțate ș.a.m.d.
Domnul Nedelcu Vasile: Aveam o întrebare pentru doamna manager a Spitalului Județean de Urgență
și anume: în anul 2010, spitalului județean i-a fost repartizat un computer tomograf de către Ministerul Sănătății,
care a stat la Călărași câteva luni și din lipsa personalului nu a funcționat. A fost dat cu împrumut la Spitalul
Județean Craiova cu condiția să ni-l returneze atunci când spitalul nostru va avea resursele necesare. Nu știu care
mai este situația.
Doamna Ghiveciu Camelia: La momentul acesta este în funcțiune la Călărași.
Domnul Belușică Laurențiu: Acestui tomograf îi expiră ciclul de funcționare la anul. Nu se mai poate
încheia contractul cu CAS dacă nu avem alt tomograf. Acestuia îi va expira tubul, care costă 400.000 lei. Este o
problemă.
Domnul Iliuță Vasile: Vă dau o informație: deja am discutat cu domnul director Ștefan Daniel, facem
extinderea UPU în care ne dorim aparatură medicală de 4.500.000 euro plus extindere UPU. Deja avem un
proiect pregătit să-l depunem cum se deschide măsura pe POR.
Domnul Belușică Laurențiu: Ideea este să putem să-l folosim și noi spitalul. De exemplu, există
achiziționat la Ambulatoriu un endoscop care nu poate fi folosit, este pentru studiul studenților, eu n-am ce să fac
cu el. Trimitem cu ambulanța pacienții la București pentru endoscopie. Este inadmisibil.
Domnul Iliuță Vasile: Identificăm ceea ce putem să folosim și vă promit că vom găsi formulele,
conform legislației în vigoare, să putem să funcționăm la parametrii pe care dumneavoastră ni-i silicitați,
indiferent că vom reuși pe programe europene, ori vom intra pe cheltuiala bugetară a consiliului județean pentru
aparatura de care aveți nevoie.
Domnul Belușică Laurențiu: Aș vrea să vă anunț că în luna septembrie vom organiza la Călărași, ceea
ce este o onoare pentru acest oraș, prima conferință legată de întrebarea de ce pleacă personalul medical din
România. Este o conferință despre care știe și ministrul sănătății și ne acordă tot sprijinul ca să organizăm
această conferință, este o conferință unică în toată țara. Vor fi invitați Ministerul Sănătății, CAS, etc.
Domnul Iliuță Vasile: Mulțumim domnule director medical pentru că ați venit cu această inițiativă.
Să continuăm cu procedura de vot.
(Domnii consilieri sunt invitați în ordinea alfabetică să voteze)
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Procedura de vot fiind încheiată, domnul președinte al Comisiei de validare să dea citire procesului
verbal de consemnare a votului.
Domnul Rădulescu Gabriel: În urma votului secret, am constatat următoarele: domnul Dumbravă
Virgil Marian, a obținut 29 voturi ”pentru” din 29 consilieri județeni prezenți la vot; doamna Munteanu Cristina
Laura, a obținut 29 voturi ”pentru” din 29 consilieri județeni prezenți la vot și domnul Marin Ioan, a obținut 29
voturi ”pentru” din 29 consilieri județeni prezenți la vot.
În concluzie, proiectul de hotărâre nr. 20 privind desemnarea a 3 consilieri judeţeni în Colegiul Director
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Călăraşi, a fost adoptat în unanimitate.
Domnul Iliuță Vasile: Mulțumim domnule consilier.
Înainte de a încheia lucrările ședinței noastre de astăzi, vreau să vă informez că în perioada 29.07.2016 –
05.08.2016, voi fi plecat în concediu de odihnă. Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o zi bună în
continuare!

PREȘEDINTE,
ec. Iliuță VASILE

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dumitru TUDONE

Întocmit,
cons. Deliu Vetuța

10

