ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 15733/10.12.2014
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 10 Decembrie 2014, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi
convocată de îndată, prin dispoziţia Preşedintelui nr. 545/09.12.2014
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 convocată de îndată.
La lucrările şedinţei au participat 24 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie, fiind absenţi
motivat: Iliescu Eugenia, Pandea Ciprian, Muşat Emil, Pavalaşc Claudia, Vrăjitoru Sorinel, Ştefan Ion.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Constantinescu Leontin – director CAMS Călăraşi;
- domnul Stan Ion – reprezentant Camera Agricolă Călăraşi;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Bună ziua domnilor consilieri, suntem prezenţi 24 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie. Din
punct de vedere al regulamentului, şedinţa este statutară.
Aveţi în faţă procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 27.11.2014. Dacă nu aveţi
amendamente sau comentarii, îl supun la vot.
În unanimitate aprobat.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2014
2. Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Fulga Marius în vederea exercitării
atribuţiilor judeţului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOMANAGEMENT SALUBRIS”
Supun la vot ordinea de zi.
În unanimitate aprobată.
Domnul Georgescu Bogdan George:
Înainte de a da curs ordinii de zi, aş vrea să semnalez existenţa art. 92 din Legea 215/2001
care spune că persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţilor administrativ-teritoriale în
societăţi comerciale, în condiţiile legii,se desemnează prin hotărâre a consiliului judeţean
respectând configuraţia politică rezultată după alegerile locale. Ca urmare a acestui articol, nu cred
că este corect şi legal ca noi să fim reprezentaţi de către funcţionari publici. V-aş ruga să urmăriţi
articolul şi dacă domnul secretar consideră că observaţia mea este fundamentată, l-aş ruga să
modifice aceste desemnări.
Domnul Tudone Dumitru:
Având în vedere cele aduse la cunoştinţă de domnul vicepreşedinte, ţin să anunţ că domnul
Fulga Marius a fost desemnat ca reprezentant în A.G.A. ECOMANAGEMENT SALUBRIS prin
Hotărârea nr. 137/27.11.2014. În hotărârea pe care vrem să o votăm astăzi, nu se face decât
mandatarea specială a lui pentru a putea vota în numele judeţului anumite atribuţii pentru care-i
trebuie mandat special. Din punctul meu de vedere referitor la configuraţia politică, atâta timp cât
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toţi consilierii judeţeni au fost de acord pentru a-l mandata pe domnul Fulga Marius să reprezinte
judeţul, configuraţia politică este reprezentată printr-un tehnocrat, printr-un specialist.
Dacă se dorea, se făcea o altă propunere. Domnul Fulga Marius a fost ales prin vot secret.
Domnul Filipescu Răducu George:
Mulţumim domnule secretar. Vreau să fac şi eu un comentariu şi anume: aici nu se numeşte
o persoană, ci se mandatează o persoană.
Domnul Vîrtejanu Liviu:
În condiţiile în care se desemna un consilier, ar fi fost incompatibil?
Domnul Tudone Dumitru:
Nu incompatibil, era în conflict de interese şi probabil aşa ceva a fost avut în vedere de
către consilieri în momentul în care nu s-au făcut propuneri.
Domnul Vîrtejanu Liviu:
Atunci când s-a făcut desemnarea lui în A.G.A. ECOMANAGEMENT SALUBRIS, acest
lucru nu a fost pus în discuţie. Când s-a făcut numirea lui, s-a mers pe încrederea dumneavoastră
şi n-a fost pus în discuţie. Dacă numeam un consilier, intra în conflict de interese şi ne trezeam aşa
cum au păţit-o preşedinţii sau primarii care au fost numiţi în diferite societăţi din astea?
Domnul Tudone Dumitru:
Posibil, da.
Domnul Vîrtejanu Liviu:
Ar trebui să reglementăm aceste lucruri ca să ştim cum mergem de aici înainte.
Domnul Filipescu Răducu George:
Aceste lucruri n-au fost reglementate nici de Curtea Constituţională, în nici un sens.
Domnul Tudone Dumitru:
Până nu se reglementeză legea, nici eu nu vă pot spune o interpretare exactă.
Domnul Filipescu Răducu George:
Acestea fiind spuse, să mergem mai departe.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului călăraşi pe anul
2014
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre, având în vedere că nu s-au ţinut şedinţe de comisii, doamna
director Mureşanu Paraschiva ne va da câteva explicţii.
Doamna Mureşanu Paraschiva:
În urma rectificării bugetului de stat, judeţul Călăraşi a primit două surse care majorează
bugetul şi anume: 1.880.000 lei pentru achitarea arieratelor existente la 31 octombrie 2014 la
spitale şi 292.000 lei pentru achitarea salariilor şi a drepturilor câştigate în instanţă la Centrul
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Călăraşi respectiv, învăţământ special. La partea
de cheltuieli, sumele şi-au luat destinaţia ca atare, suma de 1.880.000 lei a majorat bugetul
spitalului şi suma de 292.00 lei s-a desfăşurat în anexă pe componentele salariale la CJRAE.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dacă există întrebări, vă rog să le puneţi.
Domnul Georgescu Bogdan George:
Puteţi să ne spuneţi şi nouă provenienţa celor 20.000 lei sau cum a fost argumentată în
expunerea de motive mutarea celor 20.000 lei? Ştiţi la ce mă refer.
Doamna Mureşanu Paraschiva:
La secţiunea de funcţionare, pe lângă cele două sume care majorează bugetul avem şi
influenţe asupra proiectelor, în sensul finanţării şi continuităţii lor. Din secţiunea de funcţionare se
transferă către secţiunea de dezvoltare, respectiv la proiectele europene. Se face transferul o
secţiune de 20.000 lei din excedentul care ramâne din secţiunea de funcţionare. Deci, după toate
calculele făcute, avem un excedent de 20.000 lei la funcţionare.
Domnul Filipescu Răducu George:
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Mulţumim doamnă director. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, supun la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind mandatarea domnului Fulga Marius în vederea exercitării
atribuţiilor judeţului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOMANAGEMENT SALUBRIS”
Domnul Filipescu Răducu George:
Dacă mai sunt alte întrebări în-afară de comentariul făcut mai înainte de domnul consilier
Vîrtejanu Liviu, vă rog să le puneţi. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnii consilieri Barbu Valentin şi Georgescu Bogdan George nu participă la vot)
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 19 voturi “pentru” şi 3 “abţineri”: Enciu Eugen Marian,
Vîrtejanu Liviu, Dragu Nicolae.
Domnul Filipescu Răducu George:
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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