ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 3763/27.03.2014
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 27 Martie 2014, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin
Dispoziţia Preşedintelui nr. 95/21.03.2014
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 absenţi
motivat fiind: Drăgan Marian, 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 Dragomir Gheorghe – director SC Drumuri şi Poduri SA Călăraşi;
- domnul Radu Paul – primar Comuna Gălbinaşi;
- doamna Nicolae Tudora – director DGASPC Călăraşi;
- 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.
Domnul Dragu Nicolae:
Domnule Preşedinte, mai întâi propun să ţinem un moment de reculegere pentru domnul Enache,
liderul PNL al comunei Vâlcelele care a decedat.
(domnii consilieri ţin un moment de reculegere)
Domnul Filipescu Răducu George:
Să continuăm. La ordinea de zi s-au mai adăugat trei proiecte de hotărâri, cele pe care le aveţi pe
masă, nr. 14, nr. 15 şi nr. 16, iar punctul „Diverse” va deveni punctul nr. 17.
Supun la vot această modificare.
În unanimitate aprobată.
Ordinea de zi va fi următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea nr. 87/2012 pentru
aprobarea majorării finanţării rambursabile interne de la 20.000.000 lei la 24.000.000 lei
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor unităţii administrativ – teritoriale Comuna
Chiselet, aflată în situaţie de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu
al judeţului Călăraşi pe anul 2014
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie
“Consolidare şi reabilitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi – Corpurile F, G şi H” – Faza
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, Expertiza Tehnică şi Audit Energetic
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie
“Dezvoltare Infrastructură pentru Asistenţă Socială – Clădire de birouri pentru Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului” – Faza Studiu de Fezabilitate
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Călăraşi, prin Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, la Programul “Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi
regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” la depunerea
proiectului “Parteneriat cu Tinerii în situaţii de risc”, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului
Economic European
6. Proiect de hotărâre privind transmiterea unei suprafeţe de teren şi a unei clădiri din administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi în administrarea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi
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7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea Cabinetului
Medical Individual Ioniţă A. Dumitru
8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea cabinetului
medical deţinut de doamna Verinceanu Elena
9. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de lucru pentru analizarea Proiectului
“Dezvoltarea zonei turistice Braţul Borcea - Călăraşi
10. Proiect de hotărâre privind emiterea licenţei de traseu societăţii GEO TRANS SRL, în vederea
efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Bibliotecii Judeţene “Alexandru Odobescu” Călăraşi
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie
Călăraşi
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Călăraşi
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 2/2014 privind repartizarea sumelor
degalcate din tax ape valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor allocate din
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor
provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital pentru cofinanţarea proiectelor de
infrastructură şi a programelor de dezvoltare locală, pe unităţi administrative – teritoriale, pe anul 2014 şi
estimările pentru anii 2015 – 2017
15. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 127/2013 privind solicitarea de transmitere a
unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prin U.M. 2523
Bucureşti, în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării raportului de serviciu al domnului Miţa
Laurenţiu din funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcţiei Comunitare de Evidenţă a
Persoanelor a Judeţului Călăraşi
17. Diverse
Supun la vot ordinea de zi modificată.
În unanimitate aprobată.
Domnul Filipescu Răducu George:
De asemenea, propun să dau citire numai titlului proictelor de hotărâri deoarece dumneavoastră leaţi studiat deja în şedinţele de comisii, iar acolo unde avem amendamente sau solicitări, le vom discuta şi le
vom supune la vot.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea nr. 87/2012 pentru
aprobarea majorării finanţării rambursabile interne de la 20.000.000 lei la 24.000.000 lei.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind aprobarea unui ajutor unităţii administrativ – teritoriale Comuna
Chiselet, aflată în situaţie de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu
al judeţului Călăraşi pe anul 2014
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 3 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de
investiţie “Consolidare şi reabilitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi – Corpurile F, G şi H” – Faza
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, Expertiza Tehnică şi Audit Energetic
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de
investiţie “Dezvoltare Infrastructură pentru Asistenţă Socială – Clădire de birouri pentru Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului” – Faza Studiu de Fezabilitate
Nu sunt amendamente.
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Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind aprobarea participării Judeţului Călăraşi, prin Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, la Programul “Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi
regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” la depunerea
proiectului “Parteneriat cu Tinerii în situaţii de risc”, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului
Economic European
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 6 privind transmiterea unei suprafeţe de teren şi a unei clădiri din
administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi în administrarea Centrului de Asistenţă MedicoSocială Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 7 privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea
Cabinetului Medical Individual Ioniţă A. Dumitru
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 8 privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea
cabinetului medical deţinut de doamna Verinceanu Elena
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 9 privind constituirea Grupului de lucru pentru analizarea Proiectului
“Dezvoltarea zonei turistice Braţul Borcea - Călăraşi
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre trebuie să facem propuneri, fiecare partid să aibă câte un reprezentant.
Vă rog să faceţi propunerile.
Doamna Iliescu Eugenia:
O propun pe doamna consilier Ghiveciu Camelia din partea PNL.
Domnul Vîrtejanu Liviu:
Îl propun pe domnul consilier Vrăjitoru Sorinel Marian din partea PSD.
Domnul Manea Ionel:
Îl propun pe domnul consilier Muşat Emil din partea PDL.
Doamna Pascu Violeta:
Îl propun pe domnul consilier Rădulescu Gabriel din partea UNPR.
Doamna Craiu Jolan:
Îl propun pe domnul consilier Alecu Gheorghe din partea PP-DD.
Domnul Mihai Ion:
Îl propun pe domnul vicepreşedinte Georgescu Bogdan George din partea PC.
Domnul Popa Marian:
Îl propun pe domnul consilier Mandache Gheorghe din partea PNŢCD.
Domnul Filipescu Răducu George:
Mulţumesc domnilor consilieri. Supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerile mai sus menţionate.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 10 privind emiterea licenţei de traseu societăţii GEO TRANS SRL, 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. 11 pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Bibliotecii Judeţene “Alexandru Odobescu” Călăraşi
Nu sunt amendamente.
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Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 12 pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie
Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 13 pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă
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. 2/2014 privind repartizarea sumelor
degalcate din tax ape valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor allocate din
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor
provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital pentru cofinanţarea proiectelor de
infrastructură şi a programelor de dezvoltare locală, pe unităţi administrative – teritoriale, pe anul 2014 şi
estimările pentru anii 2015 – 2017
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 15 pentru completarea Hotărârii nr. 127/2013 privind solicitarea de
transmitere a unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale,
prin U.M. 2523 Bucureşti, în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean
Călăraşi
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre, îl rog pe domnul secretar să ne spună câteva cuvinte.
Domnul Tudone Dumitru:
După cum ne aducem aminte, în cursul anului 2013 Consiliul Judeţean a aprobat o hotărâre prin
care se solicita transmiterea din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului a U.M. 2434
Sohatu. În vederea completării documentaţiei, Ministerul Apărării Naţionale ne-a solicitat de a reintroduce
această sarcină pentru a putea să dea avizul favorabil, în speţă de a crea un beneficiu de 25% din spaţiile
şi facilităţile pentru servicii sociale, turistice, sportive şi de agrement pentru militarii în rezervă. Trebuie să
completăm documentaţia în vederea înaintării acesteia la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice.
Domnul Georgescu Bogdan George:
Datorită faptului că majoritatea dintre noi nu avem competenţe juridice, aş solicita secretarului
judeţelui pentru şedinţa următoare, un raport prin care să ne comunice cum prevede legea că putem să
transferăm aceşti 25%. Eu ştiu că administraţiile publice locale când discută despre patrimoniul lor, trebuie
să aibă în spate nişte legi care să permită să facă aceste transferuri. Nu cunosc modalitatea.
Domnul Tudone Dumitru:
Vă pot răspunde şi acum domnule vicepreşedinte. Am spus că dăm 25% din spaţii şi facilităţi. Noi nu
transferăm, dăm dreptul de beneficiu nu de dispoziţie. Deci să nu se înţeleagă că noi 25% din ceea ce vom
prelua de la Ministerul Apărării Naţionale îi dăm înapoi ministerului cu destinaţia de folosinţă gratuită.
Domnul Filipescu Răducu George:
Vin aici şi cu un exemplu: dacă acolo vom face o bază de tratament, pe 25% de locuri vor avea
prioritate militarii pensionari. Dacă ei vin şi solicită au prioritate, dacă nu locurile se ocupă de alţii. Deci ei au
un drept de preemţiune asupra activităţilor care se desfăşoară acolo. Nu se transferă comercial activitatea,
adică pensionarii militari să ia 25% din spaţii şi să le comercializeze, de exemplu să le închirieze şi să ia ei
banii. Ei doar profită de nişte activităţi sociale, atât.
Dacă toată lumea este lămurită, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 16 privind aprobarea suspendării raportului de serviciu al domnului Miţa
Laurenţiu din funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcţiei Comunitare de Evidenţă a
Persoanelor a Judeţului Călăraşi
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
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(Domnul consilier Dragu Nicolae nu participă la vot)
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 26 voturi “pentru”.
Domnul Filipescu Răducu George:
La punctual “Diverse”, avem de discutat trei solicitări formulate de domnul consilier Vîrtejanu Liviu.
Sunt în aşteptarea unui raport foarte bine întocmit de SC Drumuri şi Poduri SA Călăraşi în vederea situaţiei
drumurilor judeţene. În şedinţa următoare vom întocmi şi un proiect de hotărâre cu privire la această
activitate.
De asemnea, v-a fost distribuit şi un raport al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Călăraşi cu privire la cele trei noi centre care nu se mai termină. În această perioadă are loc şi un
audit extern care este în desfăşurare la această unitate şi care este foarte posibil ca până la data şedinţei
următoare să avem şi datele finale ale acestuia.
Al treilea subiect ridicat de domnul consilier este legat de ferry-boat. Vreau să vă spun că
întâmplător acum două ore s-a perfectat aproape tot, în sensul în care ferry-boatul la data de 1 Mai îşi va
începe activitatea. S-au obţinut şi aprobările pentru debarcare în zona judeţului Constanţa aşa cum a dorit
principalul nostru beneficiar Sant-Gobain. Practic, se merge pe partea de transfer dintre noi şi concesionar,
bineînţeles făcându-se şi unele amenajări.
Aceste informări le-am avut de făcut, cu rugămintea ca primele două să fie analizate mai în amănunt
în şedinţa viitoare.
Vă mulţumesc pentru participare şi vă doresc o zi bună în continuare.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu George FILIPESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Întocmit,
Deliu Vetuţa

5

