ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 1151/30.01.2014
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 30 Ianuarie 2014, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin
Dispoziţia Preşedintelui nr. 22/24.01.2014
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 ordinară.
La lucrările şedinţei au participat 27 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie, din care motivaţi
fiind: Manea Ionel, Pandea Ciprian şi Prică Ruxandra Alina.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Miu Mihai – director adjunct D.C.E.P. Călăraşi;
- domnul Constantinescu Leontin – director Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi;
- domnul Neagu Marian – director Muzeul Dunării de Jos Călăraşi;
- domnul Ghiţă Dumitru – director Biblioteca Judeţeană Călăraşi;
- doamna Nicolae Tudora – director D.G.A.S.P.C. Călăraşi;
- domnul Nae Valentin Niki – director adjunct Camera Agricolă;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Bună ziua stimaţi colegi, declar deschise lucrările şedinţei noastre de astăzi. Suntem prezenţi 27 din
30 de consilieri judeţeni în funcţie. Din punct de vedere al regulamentului, şedinţa este statutară.
Aveţi la mape procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 16.01.2014. Dacă nu aveţi
amendamente sau observaţii, îl supun la vot.
În unanimitate aprobat.
Mai întâi vă rog să-mi permiteţi să fac o modificare şi anume: vom retrage de pe ordinea de zi
punctul nr. 6, proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişte,
deoarece mai sunt câteva neclarităţi şi se mai poartă încă discuţii pe acest subiect.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Ordinea de zi modificată va fi următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor din judeţul Călăraşi în
Adunarea Reprezentanţilor din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar 2013, în exerciţiul bugetar al anului 2014
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2014 şi
estimările pentru anii 2015 - 2017
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de
17.000.000 lei
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană adultă
asistată în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti şi în Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Plătăreşti, aflate în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Călăraşi, pe anul 2014
6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al judeţului Călăraşi
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 108/2012 privind validarea desemnării
nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea indemnizaţiei acestora
8. Proiect de hotărâre privind emiterea unei licenţe de traseu, în vederea efectuării transportului
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
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9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Călăraşi
10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statului de funcţii şi a structurii
organizatorice ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi
11. Diverse.
Supun la vot ordinea de zi în noua formulă.
În unanimitate aprobată.
Domnul Filipescu Răducu George:
Pentru operativitate, vă rog să-mi permiteţi să dau citire numai titlului proiectelor de hotărâri, iar
acolo unde sunt amendamente sau observaţii le vom discuta şi apoi le vom supune la vot.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor din judeţul Călăraşi în
Adunarea Reprezentanţilor din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Domnul Filipescu Răducu George:
Ca urmare a demisiei doamnei consilier Ghiveciu Camelia din această funcţie, va trebui să
desemnăm un alt reprezentant. Deci, vă rog să faceţi propuneri.
Doamna Ghiveciu Camelia:
Îl propun pe domnul consilier Drăgan Marian.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dacă nu mai sunt alte propuneri, rog secretariatul să pregătească buletinele de vot, iar noi vom
continua cu următoarele proiecte de hotărâri.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar 2013, în exerciţiul bugetar al anului 2014
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre, în şedinţa de comisie, domnul consilier Vrăjitoru Sorinel Marian a
formulat următorul amendament: transferul sumei de 225.000 lei de la o altă poziţie din program, pentru
achiziţionarea unui aparat mobil ROETGEN, fiind necesar pentru secţia de Ortopedie din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă.
Această solicitare a făcut-o şi domnul doctor Giurcă Cristian de foarte mult timp. Am discutat cu
executivul direcţiei economice ca să luăm din fondul de rezervă şi să rezolvăm această problemă.
Supun la vot amendamentul.
În unanimitate aprobat.
Domnul Vîrtejanu Liviu:
Am şi eu de adăugat ceva vă rog. În şedinţele de comisie, am discutat cu domnii consilieri şi rugăm
executivul să aibă în vedere achiziţionarea unor tablete. Eu cred că este o idee bună având în vedere
consumul mare de hârtie care se consumă pentru mape.
Domnul Filipescu Răducu George:
De acord cu dumneavoastră domnule consilier şi noi avem în vedere acest lucru de ceva timp.
Sperăm că până la şedinţa următoare să rezolvăm şi să scăpăm de teancul acesta de hârtii.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul formulat de domnul consiler Vrăjitoru Sorinel
Marian.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 3 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2014 şi
estimările pentru anii 2015 – 2017
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre avem câteva amendamente formulate în şedinţele de comisii. Pot să vă
spun că am făcut o analiză foarte clară şi am ajuns la concluzia ca bisericile din municipiul Călăraşi să fie
finanţate de către Primăria Călăraşi. Noi astăzi vom lua în calcul doar amendamentele cu privire la alocarea
sumei de 20.000 lei pentru bisericile din Potcoava şi Frăsinetul de Jos. Deci, fiecare din acestea va primi
câte 10.000 lei.
Supun la vot acest amendament.
În unanimitate aprobat.
Domnul Ştefan Ion:
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Am şi eu un amendament de făcut şi anume: propun să luăm suma de 500.000 lei de la Spitalul
Judeţean de Urgenţă de la cap. “Dotări – cazane şi schimbătoare de căldură” şi să o alocăm tot spitalului
dar pentru achiziţionarea a două truse chirurgicale, una mai mare şi una medie.
Domnul Filipescu Răducu George:
Supun la vot amendamentul formulat de domnul vicepreşedinte Ştefan Ion.
În unanimitate aprobat.
Domnul Dragu Nicolae:
Domnule Preşedinte, fiindcă tot vorbim de spital, v-aş ruga să trimiteţi unul din cei doi vicepreşedinţi
să mergă la Secţia Pediatrie; să ştiţi că este în mare impas. Este plin de mucegai, sunt gândaci, este o
mare mizerie. Prin această fundaţie Seherezada poate se poate face ceva.
Domnul Vasilescu Sorin:
Fundaţia Seherezada se angajează să ne amenajeze o secţie care să fie la standarde destul de
înalte dar în corpul vechi al spitalului.
Domnul Filipescu Răducu George:
O să facem o analiză să vedem ce este acolo.
Domnul Rogoz Nicolae:
Tot legat de spital, secţia de psihiatrie are în schemă 25 de paturi dar în fapt sunt numai 20 pe motiv
că nu au spaţiu.
Domnul Filipescu Răducu George:
Deci domnilor consilieri, haideţi să vă spun ceva. Ministerul Sănătăţii trebuie să reducă numărul de
paturi din înţelegerea cu F.M.I.-ul cu 10.000. Am discutat cu domnul ministru Nicolaescu Eugen şi mi-a spus
că asta ar fi prima etapă. A doua etapă ar fi echilibrarea numărului de paturi la mia de locuitori.
Să vă dau un exemplu: când judeţele Harghita şi Covasta au 12 sau 14 paturi la mia de locuitori iar
judeţul Călăraşi are 2,8 paturi, vi se pare o situaţie echilibrată? Noi suntem acum în faza de a emite nişte
documente pentru a cere un număr de 70 de paturi pentru spitalele din judeţul Călăraşi. Aşa se va face o
reechilibrare a numărului de paturi la nivel naţional. Media europeană este 5,6 iar noi avem 2,8, adică
suntem sub medie după cum observaţi.
Acestea fiind spuse, având în vedere faptul că bugetul a fost analizat în comisiile de specialitate în
mod detaliat, supun la vot pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi pe anexe aşa cum este
structurat plus amendamentele menţionate mai sus.
(domnii consilieri Muşat Emil şi Dinulescu Marian nu participă la vot)
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în
valoare de 17.000.000 lei
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană
adultă asistată în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti şi în Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică Plătăreşti, aflate în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Călăraşi, pe anul 2014
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 6 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al judeţului Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 7 pentru modificarea Hotărârii nr. 108/2012 privind validarea desemnării
nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea indemnizaţiei acestora
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 8 privind emiterea unei licenţe de traseu, în vederea efectuării transportului
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
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Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 9 privind modificarea Statului de funcţii 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. 10 privind modificarea şi completarea Statului de funcţii şi a structurii
organizatorice ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Acum să revenim la proiectul de hotărâre nr. 1 privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor din
judeţul Călăraşi în Adunarea Reprezentanţilor din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Buletinele de vot au fost aduse, vă rog să începem procedura de vot. Cine nu doreşte persoana
propusă, taie numele iar cine este de acord lasă buletinul de vot aşa cum este.
( domnii consilieri sunt chemaţi în ordinea alfabetică să voteze)
Domnul Filipescu Răducu George:
Procedura de vot fiind încheiată, domnul preşedinte al Comisiei de validare este invitat în faţă să
dea citire procesului verbal de consemnare a rezultatului votului pentru desemnarea reprezentantului
asiguraţilor din judeţul Călăraşi în Adunarea Reprezentanţilor din cadrul C.N.A.S.
Domnul Muşat Emil:
În urma votului secret, am constatat următoarele:
Domnul consilier Drăgan Marian a obţinut: 27 voturi “pentru” din totalul de 27 consilieri judeţeni
prezenţi.
Domnul Filipescu Răducu George:
În concluzie, domnul consilier Drăgan Marian a fost desemnat reprezentantul asiguraţilor din judeţul
Călăraşi în Adunarea Reprezentanţilor din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Deci proiectul
de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.
Înainte de a încheia lucrările şedinţei noastre de astăzi, vreau să vă anunţ că în perioada 03.02 –
14.02. 2014 voi fi plecat în concediu de odihnă.
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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