ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 8710/09.07.2014

PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 09 Iulie 2014, în şedinţa extraordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr. 296 din 07.07.2014
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.
La lucrările şedinţei au participat 26 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie, fiind
absenţi motivat: Iliescu Eugenia, Vîrtejanu Liviu, Georgescu Bogdan George, Ştefan Ion.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
-domnul Miu Mihai – director D.C.E.P. Călăraşi;
- doamna Chiru Mariana – director medical Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi ai mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Bună ziua dragi colegi, suntem prezenţi 26 din 30 de consilieri în funcţie. Din punct de
vedere al regulamentului şedinţa este statutară. Declar deschise lucrările şedinţei noastre de
astăzi.
La mape aveţi procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 25.06.2014.
Dacă nu aveţi amendamente sau observaţii, supun la vot procesul verbal.
În unanimitate aprobat.
Vă rog să-mi permiteţi să mai adaug încă trei proiecte de hotărâri peste ordinea de zi,
proiecte pe care le aveţi deja şi dumneavoastră pe tablete. Aceste proiecte de hotărâri vor fi
punctul 4, punctul 5 şi punctul 6.
Supun la vot modificarea ordinii de zi.
În unanimitate aprobată.
Ordinea de zi cu modificări este următoarea:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr.
4/2014 privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar
2013, în exerciţiul bugetar al anului 2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării temporare a sumei de 1.265 mii lei
din excedentul anual al bugetului propriu rezultat la încheierea excedentului bugetar al
anului 2014, pentru acoperirea temporara a golului de casă provenit din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare, in anul curent.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu pe anul 2014.
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice a
obiectivului de investiţie “Amenajare etaj 2, secţia Medicală Corp C în cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Călăraşi” Faza – PT+DD.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice a
obiectivului de investiţie « Extindere secţie UPU + Acces ambulanţe la Spitalului Judeţean
de Urgenţă Călăraşi » Faza – PT+DDE.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 6/2014 pentru
aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 17.000.000 lei.
În unanimitate aprobată.
Domnul Filipescu Răducu George:
De asemenea, pentru operativitate v-aş ruga să-mi permiteţi să dau citire numai
titlului proiectelor de hotărâri, iar acolo unde sunt amendamente sau discuţii, le vom analiza
şi le vom supune la vot.
Supun la vot propunerea.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi
nr. 4/2014 privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar
2013, în exerciţiul bugetar al anului 2014.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind aprobarea utilizării temporare a sumei de 1.265 mii
lei din excedentul anual al bugetului propriu rezultat la încheierea excedentului bugetar al
anului 2014, pentru acoperirea temporara a golului de casă provenit din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare, in anul curent.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 22 voturi “pentru” şi 4 “abţineri”: Petcu Victor,
Craiu Jolan, Alecu Gheorghe, Enciu Eugen Marian.
Proiect de hotărâre nr. 3 privind rectificarea bugetului propriu pe anul 2014.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 23 voturi “pentru” şi 3 “abţineri”: Petcu Victor,
Craiu Jolan, Alecu Gheorghe.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice a
obiectivului de investiţie “Amenajare etaj 2, secţia Medicală Corp C în cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Călăraşi” Faza – PT+DD.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 22 voturi “pentru” şi 4 “abţineri”: Petcu Victor,
Craiu Jolan, Alecu Gheorghe, Enciu Eugen Marian.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice a
obiectivului de investiţie « Extindere secţie UPU + Acces ambulanţe la Spitalului Judeţean
de Urgenţă Călăraşi » Faza – PT+DDE.
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Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 22 voturi “pentru” şi 4 “abţineri”: Petcu Victor,
Craiu Jolan, Alecu Gheorghe, Enciu Eugen Marian.
Proiect de hotărâre nr. 6 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 6/2014
pentru 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.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 24 voturi “pentru” şi 2 “abţineri”: Petcu Victor,
Alecu Gheorghe.
Domnul Filipescu Răducu George:
Acestea fiind spuse stimaţi colegi, 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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