ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 16524/23.12.2014
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 23 Decembrie 2014, în şedinţa ordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr. 551/17.12.2014
Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Răducu George Filipescu, 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 28 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie, fiind absent
motivat: Prică Ruxandra Alina şi Vrăjitoru Sorinel Marian.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Miu Mihai – director adjunct DCEP Călăraşi;
- doamna Nicolae Tudora – director DGASPC Călăraşi;
- domnul Crăciunescu Jan – consilier A.P.M. Călăraşi;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi ai mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Buna ziua stimaţi colegi, suntem prezenţi 28 din 30 de consilieri în funcţie. Din punct de vedere
al regulamentului şedinţa este statutară. Declar deschise lucrările şedinţei noastre de astăzi.
Aveţi în faţă procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 10.12.2014. Dacă nu sunt
amendamente, îl supun la vot.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Ordinea de zi va suferi o mică modificare şi anume: proiectul de hotărâre nr. 10 va deveni
punctul nr. 3 pe ordinea de zi iar proiectul de hotărâre nr. 11, va deveni punctul nr. 4. Am făcut
această modificare pentru a putea vota concomitent pentru că sunt proiecte de hotărâri care se
aprobă prin vot secret.
Supun la vot această modificare.
În unanimitate aprobată.
Ordinea de zi modificată va fi următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prognozei execuţiei bugetului propriu al judeţului
Călăraşi la 31 decembrie 2014
2. Proiect de hotărâre privind respingerea/admiterea plângerii prealabile formulate de domnul
GEORGESCU BOGDAN – GEORGE
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 41/2014 privind aprobarea suspendării
raportului de serviciu al domnului Miţa Laurenţiu din funcţia publică de conducere de Director
executive al Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Călăraşi
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor Normelor de venit pentru anul 2015, în
vederea impunerii veniturilor realizate din activităţi independente
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea
calculării veniturilor anuale brute provenite din cedarea folosinţei bunurilor prin închiriere, concesiune
sau arendare, pentru anul 2015
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean
Călăraşi, pentru anul 2015
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Monitorizare a implementării Planului
Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Călăraşi 2007 – 2013 (P.J.G.D.) pentru anul 2013
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statul de funcţii ale Direcţiei
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Călăraşi
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului
Judeţean de Urgenţă Călăraşi
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10. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Muzeului “Dunării de Jos” Călăraşi
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi
12. Diverse
Supun la vot noua ordine de zi.
În unanimitate aprobată.
Domnul Dragu Nicolae:
Vă rog domnule Preşedinte, să ţinem un moment de reculegere pentru cei care au murit în
Revoluţia din 1989.
(Toţi cei prezenţi în sală ţin un moment de reculegere)
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă mulţumesc. Înainte să dăm curs ordinii de zi, vă rog să-mi permiteţi să dau citire numai
titlului proiectelor de hotărâri, iar acolo unde sunt amendamente sau discuţii, le vom dezbate şi apoi le
vom supune votului.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind aprobarea prognozei execuţiei bugetului propriu al judeţului
Călăraşi la 31 decembrie 2014
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul consilier Barbu Valentin nu participă la vot)
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind respingerea/admiterea plângerii prealabile formulate de
domnul GEORGESCU BOGDAN – GEORGE
Domnul Filipescu Răducu George:
Nu sunt amendamente dar va fi aprobat prin vot secret şi, de asemenea, vă propun să
mergem împreună cu proiectul de hotărâre nr. 3 privind modificarea Hotărârii nr. 41/2014 privind
aprobarea suspendării raportului de serviciu al domnului Miţa Laurenţiu din funcţia publică de
conducere de Director executive al Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului
Călăraşi.
Domnul director Miţa Laurenţiu nu este la prima solicitare de acest gen. Eu propun tuturor
colegilor să fim de acord cu această solicitare dar, în acelaşi timp, atrag atenţia că este pentru ultima
oară când va mai putea face o asemenea solicitare.
În aceste condiţii, noi vom vota cele două proiecte de hotărâri cu buletine de vot secret.
Domnul Georgescu Bogdan George:
După părerea mea, proiectul de hotărâre nr. 2 nu este vot la persoană, sunt invocate nişte
motive de ilegalitate, ceea ce nu duce la un vot în mod direct. Este vorba de asumarea unui vot
asupra unor motive, nu de persoane. Plângerea prealabilă este o procedură legală care nu se referă
la persoana mea ci a unor motive de ilegalitate aşa cum v-am spus. Deci, consider că votul secret nuşi are rostul.
Domnul Tudone Dumitru:
Dacă-mi permiteţi, vreau să aduc la cunoştinţă de ce s-a recurs la vot secret. Având în vedere
obiectul hotărârii, în situaţia în care s-ar admite plângerea prealabilă, ar duce la anularea hotărârii de
încetarea mandatului de vicepreşedinte. Această hotărâre a fost aprobată prin vot secret. Conform
principiului simetriei actelor juridice, dacă încetarea mandatului a fost aprobată prin vot secret şi prin
această hotărâre ca efect ar duce la anularea hotărârii de încetarea mandatului, tot prin vot secret
consider că ar trebui să fie.
Domnul Georgescu Bogdan George:
Anularea hotărârii nu se va produce prin decizia Consiliului Judeţean. Aşa cum am prezentat
în plângerea prealabilă, anularea respectivei hotărâri nu o va face decât instanţa. Deci noi nu ne
pronunţăm cu privire la anularea hotărârii, ci cu privire la însuşirea sau nu a motivelor de ilegalitate pe
care le-am prezentat.
Domnul Filipescu Răducu George:
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Este un amendament pe care-l face domnul Georgescu Bogdan George, noi am zis că este
mai corect să fie prin vot secret.
Supun la vot propunea de a vota prin vot secret.
Propunerea a fost aprobată cu: 19 voturi “pentru” şi 9 “contra”: Georgescu Bogdan George,
Mihai Ion, Dragu Nicolae, Vîrtejanu Liviu, Enciu Eugen Marian, Pandea Ciprian, Sbârcea Marius Virgil,
Ştefan Ion, Samoilă Laurenţiu.
Domnul Filipescu Răducu George:
În această situaţie, vom purcede la vot secret şi în cazul proiectului de hotărâre nr. 2 şi în cazul
proiectului de hotărâre nr. 3.
Domnul Georgescu Bogdan George:
Dacă-mi permiteţi domnule Peşedinte, eu nu voi vota prin vot secret proiectul de hotărâre nr. 2.
Domnul Filipescu Răducu George:
Am înţeles domnule consilier. Până sunt aduse buletinele de vot, noi vom continua cu celelalte
proiecte de hotărâri.
(Domnul consilier Dragu Nicolae nu participă la vot la proiectul de hotărâre nr. 3)
Proiect de hotărâre nr. 4 privind aprobarea propunerilor Normelor de venit pentru anul 2015,
în vederea impunerii veniturilor realizate din activităţi independente
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea
calculării veniturilor anuale brute provenite din cedarea folosinţei bunurilor prin închiriere, concesiune
sau arendare, pentru anul 2015
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 6 privind aprobarea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului
Judeţean Călăraşi, pentru anul 2015
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 7 privind aprobarea Raportului de Monitorizare a implementării
Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Călăraşi 2007 – 2013 (P.J.G.D.) pentru
anul 2013
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 8 privind modificarea Organigramei şi a Statul de funcţii ale Direcţiei
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 9 pentru modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 10 privind modificarea Statului de funcţii ale aparatului de specialitate
al Muzeului “Dunării de Jos” Călăraşi
Proiect de hotărâre nr. 11 privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
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Vă mulţumesc. Procedăm la vot pentru proiectele de hotărâri nr. 2 şi nr. 3.
Domnul Georgescu Bogdan George:
Domnule Preşedinte, având în vedere că ordinea de zi aproape s-a epuizat, am depus o
interpelare adresată secretariatului Consiliului Judeţean la care aş dori ca într-o şedinţă viitoare să
primesc un răspuns.
Domnul Filipescu Răducu George:
Cu cea mai mare plăcere. Acum să vă explic buletinele de vot pentru proiectul de hotărâre nr.
2. La punctul 1 este respingerea plângerii, iar la punctul 2 este admiterea plângerii. Ceea ce nu doriţi,
tăiaţi. Nu doresc să se respingă sau nu doresc să se admită.
La proiectul de hotărâre nr 3 este aprobarea prelungirii suspendării sau respingerea prelungirii
suspendării. În funcţie de dorinţa pe care o aveţi, tăiaţi aprobarea prelungirii suspendării sau tăiaţi
respingerea prelungirii suspendării.
Vreau să fac din nou o specificaţie: am apucat şi i-am promis domnului director Miţa Laurenţiu
că-l mai ajut o dată dar este pentru ultima oară. Asta depinde de votul dumneavoastră de astăzi.
Acestea fiind spuse, să începem procedura de vot.
(Domnii consilieri sunt chemaţi în ordinea alfabetică să voteze)
(Domnul Georgescu Bogdan George nu participă la vot la proiectul de hotărâre nr. 2, iar
domnul Dragu Nicolae nu participă la vot la proiectul de hotărâre nr. 3)
(Intră în sală domnul consilier Vrăjitoru Sorinel)
Domnul Filipescu Răducu George:
Rog preşedintele Comisiei de validare să dea citire proceselor verbale ale celor două proiecte
de hotărâri.
Domnul Muşat Emil:
În urma exprimării votului secret pentru proiectul de hotărâre nr. 2, am constatat următoarele:
pentru respingerea plângerii prealabile au fost exprimate 17 voturi “pentru” şi 10 voturi “împotrivă” din
totalul de 27 consilieri participanţi la vot.
Pentru admiterea plângerii prealabile au fost exprimate 10 voturi “pentru” şi 17 voturi
“împotrivă” din totalul de 27 consilieri participanţi la vot.
În concluzie, a fost adoptată hotărârea privind respingerea plângerii prealabile formulată de
domnul Georgescu Bogdan George cu 17 voturi “pentru” şi 10 voturi “împotrivă”.
În urma exprimării votului secret pentru proiectul de hotărâre nr. 3, am constatat următoarele:
pentru aprobarea suspendării raportului de serviciu al domnului Miţa Laurenţiu au fost exprimate 22
voturi “pentru”, 4 voturi “împotrivă” şi 1 buletin anulat din totalul de 27 consilieri prezenţi la vot.
Pentru respingerea suspendării raportului de serviciu al domnului Miţa Laurenţiu au fost
exprimate 4 voturi “pentru”, 22 voturi “împotrivă” şi 1 buletin anulat din totalul de 27 consilieri prezenţi
la vot.
În concluzie, a fost adoptată hotărârea 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 cu 22 voturi “pentru”, 4 voturi “împotrivă” şi 1 buletin
anulat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă mulţumesc. Înainte de a închide lucrările şedinţei noastre de astăzi, vreau să vă anunţ că în
perioada 12.01.2014 – 10.02.2015 voi fi în concediu legal de odihnă. De asemenea aş vrea, ţinând
cont de faptul că este ultima şedinţă din acest an, să mulţumesc tuturor consilierilor pentru activitatea
dumnealor, să mulţumesc executivului Consiliului Judeţean şi presei care a fost mereu prezentă lângă
noi, mulţumesc tuturor. Vă invit în foaier la un pahar de şampanie şi la colinde. Sărbători fericite
tuturor!
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
ing. Răducu George FILIPESCU
Dumitru TUDONE

Întocmit,
Deliu Vetuţa

4

5

