ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 9212/26.09.2012
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 26 septembrie 2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi,
convocată prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 375/20.09.2012
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 ordinară.
La lucrările şedinţei au participat 26 din 29 de consilieri judeţeni în funcţie, fiind absenţi
motivaţi domnii Mihai Ion şi Vîrtejanu Liviu iar absent nemotivat domnul Stoiciu Marin.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Miu Mihai – director adjunct D.C.E.P. Călăraşi;
- domnul Apostol Ştefan – trezorier şef D.G.F.P. Călăraşi;
- doamna Şestacovschi Silviana – director Inspectoratul Şcolar Călăraşi;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Bună ziua domnilor consilieri, suntem prezenţi 25 din 29 de consilieri judeţeni în funcţie. Din
punct de vedere al regulamentului, şedinţa este statutară.
Aveţi la mapă procesul verbal al şedinţei din data de 17.09.2012. Dacă nu sunt amendamente
sau observaţii, îl supun la vot.
În unanimitate aprobat.
În ceea ce priveşte ordinea de zi, propun să schimbăm proiectul de hotărâre nr. 14 cu proiectul
de hotărâre nr. 11 pentru că va trebui să executăm vot secret la mai multe proiecte de hotărâri, astfel
încât secretariatul să poată să pregătească buletinele de vot până ce noi vom parcurge celelalte
proiecte de hotărâri.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Ordinea de zi modificată este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al jud.Călăraşi.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 87/2012 pentru aprobarea majorării
finanţării rambursable interne de la 20.000.000 lei la 24.000.000 lei.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 3/2012 privind
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea begetelor locale şi a
sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru
cofinanţarea proiectelor de infrastructură şi a programelor de dezvoltare locală, pe unităţi
administrativ-teritoriale, pe anul 2012.
4. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 135/2011 privind aprobarea taxelor şi
tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru anul 2012.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Călăraşi la „Programul de
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” – programul rabla 2012, în vederea achiziţionării unui
autoturism prin acest program.
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în
Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Călăraşi.

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor din judeţul Călăraşi în
Adunarea Reprezentanţilor din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 3 consilieri judeţeni în Colegiul Director al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Călăraşi.
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi.
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi ca
membru în Consiliul Consultativ al Centrulu de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi.
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în
Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională Călăraşi.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
identificate la nivelul judeţului Călăraşi – 2012.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de dare în administrare a terenului pentru
construirea obiectivului de investiţii „Extindere staţie de transfer Lehliu Gară - Centru de utilitate
publică” aferent proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi”.
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 90/2009 privind reorganizarea Comisiei
pentru protecţia copilului Călăraşi.
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie
Săpunari.
16. Proiect de hotărâre privind emiterea unor licenţe de traseu, în vederea efectuării
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.
17. Proiect de hotărâre privind emiterea unei licenţe de traseu firmei S.C. SIBO CAR S.R.L., în
vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.
18. Diverse.
Supun la vot ordinea de zi în noua formulă.
În unanimitate aprobată.
Domnul Filipescu Răducu George:
De asemenea, ca să fim mult mai operativi deoarece vom pierde ceva timp cu votul secret, vă
propun să dau citire numai titlului proiectelor de hotărâri deoarece acestea au fost deja studiate de
dumneavoastră în şedinţele de comisii, acolo unde sunt amendamente le vom discuta şi apoi le vom
supune la vot.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind rectificarea bugetului propriu al jud.Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre pe articole, capitole şi subcapitole.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 22 voturi “pentru” şi 3 “abţineri”: Muşat Emil, Dragu
Nicolae, Rădulescu Gabriel.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind modificarea Hotărârii nr. 87/2012 pentru aprobarea majorării
finanţării rambursable interne de la 20.000.000 lei la 24.000.000 lei.
Nu sunt amendamente.
Domnul Rădulescu Gabriel:
Domnule preşedinte, astăzi votăm pentru a treia oară această majorare a finanţării
rambursabile cu modificările acelea în anexă. Întrebarea mea este de ce votăm a treia oară acelaşi
enunţ?
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnul director Vâlcea Mihai are cuvântul.
Domnul Vâlcea Mihai:
La ora aceasta se votează de fapt, cifrele alocate pentru cele cinci proiecte finanţate de noi şi
la care suntem beneficiari. La această oră câteva au fost închise iar sumele disponibile pe aceste

proiecte au fost transferate către proiectul privind modernizare Ambulatoriului Spitalului Judeţean
Călăraşi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dacă îmi permiteţi, vreau să vă mai dau eu încă o dată explicaţia cu privire la acest proiect de
hotărâre, poate nu aţi înţeles. Sunt anumite perioade în care avem vârf de plată; aceasta înseamnă
că noi trebuie să plătim înainte de a ni se rambursa banii de la U.E. Sunt documente depuse iar
rambursările, ştiţi bine, pot depăşi trei sau patru luni deoarece există foarte foarte multă birocraţie
chiar şi la nivelul Comisiei Europene. Deci, pentru a putea să acoperim vârful de plată, noi am făcut o
extindere de creditare de la 20.000.000 lei la 24.000.000 lei pentru o perioadă foarte scurtă.
V-am solicitat de mai multe ori votul pentru că banca ne-a cerut întotdeauna chestiuni
suplimentare pentru a ne putea acorda această majorare de credit. Noi de fapt acoperim un vârf de
sarcină de plată pe care îl avem pentru cofinanţarea proiectelor europene. Aceasta este explicaţia şi
sper că de data aceasta m-am făcut înţeles.
Domnul Dragu Nicolae:
Vă rog să-mi permiteţi o mică intervenţie. Şi la şedinţele anterioare am mai solicitat; pentru
Municipiul Călăraşi să se aloce o sumă de bani pentru alimentarea cu apă. Din această sumă cred că
puteaţi să rupeţi 400.000 lei. Domnul vicepreşedinte Ştefan Ion a fost prezent şi ştie despre ce
vorbesc.
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnule consilier, această sumă nu are nici o legătură cu Municipiul Călăraşi. Nu vine pentru
finanţarea unor obiective la nivel local ci vine pentru finanţarea obiectivelor cu participare europeană.
Cele trei drumuri judeţene şi Ambulatoriul sunt obiective finanţate cu bani europeni, nu are nici o
legătură cu absolut nimic de ceea ce se întâmplă în Călăraşi. Sunt bani care vin separat, nu sunt bani
care vin de la buget.
Domnul Dragu Nicolae:
Da, dar când daţi la comune, daţi şi la Călăraşi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Mulţumim domnule consilier, o să ţinem cont de punctul dumneavoastră de vedere.
Dacă nu mai sunt alte intervenţii, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 3 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 3/2012 privind
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea begetelor locale şi a
sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru
cofinanţarea proiectelor de infrastructură şi a programelor de dezvoltare locală, pe unităţi
administrativ-teritoriale, pe anul 2012.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 4 pentru completarea Hotărârii nr. 135/2011 privind aprobarea taxelor
şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru anul 2012.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind aprobarea participării judeţului Călăraşi la „Programul de
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” – programul rabla 2012, în vederea achiziţionării unui
autoturism prin acest program.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 6 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi
în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Călăraşi.

Domnul Filipescu Răducu George:
Domnilor consilieri, vă rog să faceţi propuneri.
Domnul Ştefan Ion:
Îl propun pe domnul consilier Vrăjitoru Sorinel Marian.
Domnul Dragu Nicolae:
Îl propun pe domnul consilier Rădulescu Gabriel.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dacă nu mai sunt alte propuneri, să continuăm cu celelalte proiecte de hotărâri, iar
secretariatul să consemneze propunerile făcute.
Proiect de hotărâre nr. 7 privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor din judeţul Călăraşi
în Adunarea Reprezentanţilor din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnilor consilieri, vă rog să faceţi propuneri.
Domnul Tomoiagă Ştefan Liviu:
O propun pe doamna consilier Ghiveciu Camelia.
Domnul Rădulescu Gabriel:
O propun pe doamna consilier Pascu Violeta.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dacă nu mai avem şi alte propuneri, să continuăm.
Proiect de hotărâre nr. 8 privind desemnarea a 3 consilieri judeţeni în Colegiul Director al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Călăraşi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnilor consilieri, vă rog să faceţi propuneri.
Doamna Dragomir Maria:
O propun pe doamna consilier Craiu Jolan.
Domnul Sbârcea Marius Virgil:
Îl propun pe domnul consilier Samoilă Ion.
Domnul Dragu Nicolae:
O propun pe doamna consilier Ghiveciu Camelia.
Domnul Rogoz Nicolae:
O propun pe doamna Iliescu Eugenia.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dacă nu mai avem şi alte propuneri, să continuăm.
Proiect de hotărâre nr. 9 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi
în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnilor consilieri, vă rog să faceţi propuneri.
Domnul Enciu Niculae:
Îl propun pe domnul Lambescu Lucian.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dacă nu mai avem şi alte propuneri, să continuăm.
Proiect de hotărâre nr. 10 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi
ca membru în Consiliul Consultativ al Centrulu de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnilor consilieri, vă rog să faceţi propuneri.
Domnul Samoilă Ion:
Îl propun pe domnul consilier Sbârcea Marius Virgil.
Domnul Dragu Nicolae:
Îl propun pe domnul Nuţu Macel.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dacă nu mai avem şi alte propuneri, să continuăm.

Proiect de hotărâre nr. 11 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi
în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională Călăraşi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnilor consilieri, vă rog să faceţi propuneri.
Domnul Alecu Gheorghe:
Îl propun pe domnul consilier Petcu Victor.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dacă nu mai avem alte propuneri, precizez faptul că eu îmi retrag propunerea iar secretariatul
să pregătească buletinele de vot pentru toate cele şase proiecte de hotărâri iar noi vom continua cu
următoarele.
Proiect de hotărâre nr. 12 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
identificate la nivelul judeţului Călăraşi – 2012.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 13 privind aprobarea solicitării de dare în administrare a terenului
pentru construirea obiectivului de investiţii „Extindere staţie de transfer Lehliu Gară - Centru de
utilitate publică” aferent proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul
Călăraşi”.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 14 pentru modificarea Hotărârii nr. 90/2009 privind reorganizarea
Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 15 pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie
Săpunari.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 16 privind emiterea unor licenţe de traseu, 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. 17 privind emiterea unei licenţe de traseu firmei S.C. SIBO CAR
S.R.L., în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnilor consilieri, până se aduc buletinele de vot vom face o mică pauză.
(Domnii consilieri părăsesc sala pentru pauză)
Intră în sală domnul consilier Ana Titu. Domnii consilieri sunt invitaţi în sală pentru procedura
de vot.
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnilor consilieri, să vă explic procedura de vot: vom vota o singură dată pentru toate cele
şase proiecte de hotărâri. Deci, veţi avea şase buletine de vot cu propunerile făcute pentru fiecare,
urmând ca dumneavoastră să-l tăiaţi pe cel pe care nu-l doriţi.
(Domnii consilieri sunt invitaţi în ordine alfabetică să voteze).
După terminarea procedurii de vot, domnul consilier Muşat Emil, preşedintele Comisiei de
validare, dă citire proceselor verbale de validare.

Domnul Muşat Emil:
La proiectul de hotărâre nr. 6 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Călăraşi în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Călăraşi:
Domnul consilier Vrăjitorul Sorinel Marian a obţinut: 19 voturi “pentru” şi 7 voturi “împotrivă” din
26 de voturi exprimate.
Domnul consilier Rădulescu Gabriel a obţinut: 7 voturi “pentru” şi 19 voturi “împotrivă” din 26
voturi exprimate.
Deci domnul consilier Vrăjitoru Sorinel Marian este reprezentantul desemnat.
La proiectul de hotărâre nr. 7 privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor din judeţul
Călăraşi în Adunarea Reprezentanţilor din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate:
Doamna consilier Ghiveciu Camelia a obţinut: 21 voturi “pentru” şi 5 voturi “împotrivă” din 26
voturi exprimate.
Doamna consilier Pascu Violeta a obţinut: 5 voturi “pentru” şi 21 voturi “împotrivă” din 26 voturi
exprimate.
Deci, doamna consilier Ghiveciu Camelia este reprezentantul desemnat.
La proiectul de hotărâre nr. 8 privind desemnarea a 3 consilieri judeţeni în Colegiul Director
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Călăraşi:
Doamna consilier Craiu Jolan a obţinut: 18 voturi “pentru” şi 8 voturi “împotrivă” din 26 de
voturi exprimate.
Domnul consilier Samoilă Ion a obţinut: 21 voturi “pentru” şi 5 voturi “împotrivă” din 26 voturi
exprimate.
Doamna consilier Ghiveciu Camelia a obţinut: 12 voturi “pentru” şi 14 voturi “împotrivă” din 26
voturi exprimate.
Doamna consilier Iliescu Eugenia a obţinut: 17 voturi “pentru” şi 9 voturi “împotrivă” din 26
voturi exprimate.
Deci, doamna consilier Craiu Jolan, domnul consilier Samoilă Ion şi doamna consilier Iliescu
Eugenia au fost reprezentanţii desemnaţi.
La proiectul de hotărâre nr. 9 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Călăraşi în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi:
Domnul Lambescu Lucian a obţinut: 24 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă” din 26 de voturi
exprimate.
Deci, domnul Lambescu Lucian este reprezentantul desemnat.
La proiectul de hotărâre nr. 10 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Călăraşi ca membru în Consiliul Consultativ al Centrulu de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi:
Domnul consilier Sbârcea Marius Virgil a obţinut: 21 voturi “pentu” şi 5 voturi “împotrivă” din 26
voturi exprimate.
Domnul consilier Nuţu Marcel a obţinut: 5 voturi “pentru” şi 21 voturi “împotrivă” din 26 voturi
exprimate.
Deci, domnul consilier Sbârcea Marius Virgil este reprezentantul desemnat.
La proiectul de hotărâre nr. 11 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Călăraşi în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională Călăraşi:
Domnul consilier Petcu Victor a obţinut: 23 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă” din 26 voturi
exprimate.
Deci, domnul consilier Petcu Victor este reprezentantul desemnat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Stimaţi colegi, nu mai supunem la vot cele şase proiecte de hotărâri deoarece prin votul
domneavoastră v-aţi exprimat deja obţiunile, după cum urmează:
Proiectul de hotărâre nr. 6 a fost aprobat, reprezentant desemnat fiind domnul consilier
Vrăjitoru Sorinel Marian.
Proiectul de hotărâre nr. 7 a fost aprobat, reprezentant desemnat fiind doamna consilier
Ghiveciu Camelia.

Proiectul de hotărâre nr. 8 a fost aprobat, cei trei reprezentanţi desemnaţi fiind: doamna
consilier Craiu Jolan, doamna consilier Iliescu Eugenia şi domnul consilier Samoilă Ion.
Proiectul de hotărâre nr. 9 a fost aprobat, reprezentant desemnat fiind domnul Lambescu
Lucian.
Proiectul de hotărâre nr. 10 a fost aprobat, reprezentant desemnat fiind domnul consilier
Sbârcea Marius Virgil.
Proiectul de hotărâre nr. 11 a fost aprobat, reprezentant desemnat fiind domnul consilier Petcu
Victor.
Acestea fiind spuse, declar închise lucrările şedinţei noastre de astăzi, vă mulţumesc pentru
participare şi vă doresc o zi bună în continuare.
PREŞEDINTE,
ing. Răducu George FILIPESCU

Întocmit,
Deliu Vetuţa

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

