ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 10739/27.08.2014
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 27 August 2014, în şedinţa ordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr. 360/25.08.2014
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 25 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie, fiind
absenţi motivat: Rogoz Nicolae şi Ştefan Ion iar absenţi nemotivat: Iliescu Eugenia, Prică
Ruxandra Alina, Mandache Gheorghe.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- doamna Nicolae Tudora – director DGASPC Călăraşi;
- doamna Chiru Mariana – director medical Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi;
- domnul Constantinescu Leontin – director CAMS Călăraşi;
- domnul Miu Mihai – director adjunct DCEP Călăraşi;
- reprezentanţi ai mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Buna ziua stimaţi colegi, suntem prezenţi 25 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 ordinare din data de 30.07.2014. Dacă nu sunt
amendamente, 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 aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară pentru
acordarea de ajutoare de extremă dificultate pentru unităţile administrativ-teritoriale, pe anul
2014
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Călăraşi, la Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, în cadrul cererii de
propuneri de proiecte nr. 168 – “Dezvoltarea economiei sociale”, Axa Prioritară 6
“Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de intervenţie 6.1 “Dezvoltarea economiei
sociale”, prin proiectul “SOCEC.NET – Reţeaua Economiei Sociale”
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 125/2013 privind
aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice
pentru numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public al judeţului Călăraşi
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Călăraşi
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7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie
Săpunari
8. Diverse.
Supun la vot ordinea de zi.
În unanimitate aprobată.
Domnul Filipescu Răducu George:
Înainte de a da curs ordinei de zi, vă rog să-mi permiteţi să dau citire numai titlului
proiectelor de hotărâri, deoarece dumneavoastră le-aţi studiat deja în şedinţele de comisii.
Acolo unde sunt amendamente sau discuţii, le vom analiza 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 judeţului Călăraşi pe
anul 2014
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre domnul consilier Vîrtejanu Liviu a formulat un
amendament şi anume: modificarea listei de investiţii cu 260 mii lei pentru încheierea
lucrărilor de la Centru de asistenţă din comuna Cuza Vodă.
Vă fac şi o mică prezentare: sunt trei centre de asistenţă care trebuiau să fie gata de
acum 3 ani de zile. Noi încercăm să alocăm sumele până la sfârşitul anului, este vorba de
vreo 1.200 mii lei, în aşa fel încât aceste trei centre să fie funcţionale.
Supun la vot amendamentul formulat de domnul consilier Vîrtejanu Liviu.
Amendamentul a fost aprobat cu: 24 voturi “pentru” şi 1 “abţinere”: Muşat Emil.
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre mai avem o observaţie formulată de domnul consilier
Samoilă Ion şi anume: nu este de acord cu majorarea fondului de rezervă cu 61 mii lei pentru
trecerile prin vad.
Avem, de fapt, două treceri prin vad care au mai solicitat nişte sume finale, aceste
treceri prin vad fiind verificate deja în teren. În concluzie, a rămas în discuţie trecerea prin
vad de la Mitreni, s-a amânat trecerea prin vad de la Crivăţ rămânând ca analiză şi a venit ca
propunere astăzi şi trecerea prin vad de la Şoldanu.
În urma analizării documentelor, propun ca amendament amânarea trecerii prin vad de
la Crivăţ şi aprobarea alocării sumelor necesare reparaţiei trecerilor prin vad de la Mitreni şi
Şoldanu.
Supun la vot amendamentul nou formulat.
Amendamentul a fost aprobat cu: 23 voturi “pentru” şi 2 “abţineri”: Samoilă Ion şi
Vîrtejanu Liviu.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate mai sus.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 24 voturi “pentru” şi 1 “abţinere”: Muşat Emil.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară
pentru acordarea de ajutoare de extremă dificultate pentru unităţile administrativ-teritoriale, pe
anul 2014
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre domnul consilier Vrăjitoru Sorinel Marian a formulat
următorul amendament: alocarea sumei de 50 mii lei pentru reparaţii urgente necesare şcolii
din comuna Săruleşti.
Supun la vot amendamentul.
În unanimitate aprobat.
Domnul Barbu Valentin:
Am şi eu de formulat un amendament: este vorba de trecerea prin vad Şoldanu –
Radovanu şi anume, alocarea sumei de 27 mii lei din fondul de rezervă bugetară.
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Domnul Filipescu Răducu George:
Supun la vot amendamentul.
În unanimitate aprobat.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate mai sus.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 3 privind aprobarea participării judeţului Călăraşi, la Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, în cadrul cererii de
propuneri de proiecte nr. 168 – “Dezvoltarea economiei sociale”, Axa Prioritară 6
“Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de intervenţie 6.1 “Dezvoltarea economiei
sociale”, prin proiectul “SOCEC.NET – Reţeaua Economiei Sociale”
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 4 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 125/2013
privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare ale 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. 5 privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor
specifice pentru numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public al judeţului
Călăraşi
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 6 privind 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. 7 privind modificarea Statului de funcţii al Spitalului de
Psihiatrie Săpunari
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
La punctual “Diverse” avem două informări. Daca aveţi comentarii vă rog, vă ascult.
Dacă nu sunt intervenţii, 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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