ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 6509/26.06.2013
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 26 Iunie 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi,
convocată prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 143/20.06.2013
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 28 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie, absenţi
motivaţi fiind: Petcu Victor, Enciu Niculae.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Suciu Alexandru – persoană fizică;
- domnul Melinte Adrian – şef serviciu D.G.F.P. Călăraşi;
- domnul Năpârlitu Mihăilă – reprezentant Asociaţia Partida Romilor;
- domnul Niculae Gheorghe – reprezentant Camera Agricolă Călăraşi;
- domnul Constantinescu Leontin – director Centrul de Asistenţă Medico-Socială;
- domnul Nistor Mihai – director interimar Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi;
- reprezentanţi mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Bună ziua stimaţi colegi, declar deschise lucrările şedinţei noastre de astăzi. Suntem
prezenţi 28 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie. Din punct de vedere al regulamentului,
şedinţa este statutară.
La mape aveţi procesul verbal ale şedinţei ordinare din data de 29.05.2013. Dacă nu
aveţi amendamente sau observaţii, supun la vot procesul verbal.
În unanimitate aprobat.
La ordinea de zi, propun să mai adaugăm încă două proiecte de hotărâri care trebuie
discutate şi aprobate în şedinţa noastră de astăzi. Acestea vor fi punctele nr. 9 şi nr. 10 pe
ordinea de zi, iar punctul „Diverse” va deveni nr. 11.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Ordinea de zi în noua formulă este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea imobilului situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Gării, nr. 11, judeţul Călăraşi.
2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea unui spaţiu medical.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii documentaţiei pentru solicitarea
de trecere a unor imobile, aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Camera Agricolă a Judeţului Călăraşi, în
proprietatea publică a judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii judeţului Călăraşi cu Asociaţia
Partida Romilor “Pro–Europa” – sucursala judeţului Călăraşi.
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Călăraşi în calitate de
solicitant, la depunerea Proiectului “Valorificarea şi conservarea tradiţiilor pescăreşti pe malul
Dunării călărăşene” în cadrul Programului operaţional pentru pescuit.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei Economico–Militare a judeţului
Călăraşi.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Călăraşi.
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi.
9. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării 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.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Călăraşi, în calitate de
partener, la depunerea proiectului “Un viitor profesional de succes!” în cadrul Programului
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.
11. Diverse.
Supun la vot ordinea de zi în noua formulă.
În unanimitate aprobată.
Domnul Filipescu Răducu George:
De asemenea, propun să nu mai dau citire proiectelor de hotărâri, ci numai titlului
acestora, urmând ca acolo unde sunt amendamente sau obiecţiuni, să le discutăm şi apoi să
le supunem votului.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Domnul Filipescu Răducu George:
Ordinea de zi fiind aprobată, să dăm curs proiectelor de hotărâri.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea imobilului situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Gării, nr. 11, judeţul Călăraşi.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru
cumpărarea unui spaţiu medical.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 3 privind aprobarea transmiterii documentaţiei pentru
solicitarea de trecere a unor imobile, aflate în proprietatea publică a statului şi în
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Camera Agricolă a Judeţului
Călăraşi, în proprietatea publică a judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean
Călăraşi.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind aprobarea asocierii judeţului Călăraşi cu Asociaţia
Partida Romilor “Pro–Europa” – sucursala judeţului Călăraşi.
Domnul Rogoz Nicolae:
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Domnule preşedinte, vreau să formulez un amendament şi anume: la capitolul
“Obligaţiile protocolului”, punctul nr. 2 să fie cuprins şi la “Obligaţiile Asociaţiei Partida
Romilor”.
Domnul Filipescu Răducu George:
Deci propuneţi să facem această rectificare: ca obligaţiile şi drepturile să fie reciproce.
Supun la vot amendamentul formulat de domnul consilier Rogoz Nicolae.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind aprobarea participării judeţului Călăraşi în calitate de
solicitant, la depunerea Proiectului “Valorificarea şi conservarea tradiţiilor pescăreşti pe malul
Dunării călărăşene” în cadrul Programului operaţional pentru pescuit.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 6 privind aprobarea Monografiei Economico–Militare a
judeţului Călăraşi.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 7 privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 8 pentru aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 9 privind constatarea încetării 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.
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre, îl rog pe domnul secretar să ne spună câteva cuvinte, dat
fiind faptul că a fost introdus astăzi pe ordinea de zi.
Domnul Tudone Dumitru:
Domnul director al Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Călăraşi, a avut
contractul de muncă suspendat pe o perioadă de 6 luni iar conform procedurii prevăzute de
Legea funcţionarului public, trebuie să se reia raportul de serviciu prin act administrativ. În
acest sens, s-a întocmit proiectul de hotărâre, pentru reluarea raportului de serviciu.
Domnul Filipescu Răducu George:
Mulţumim domnule secretar. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
(Domnul consilier Dragu Nicolae nu participă la vot)
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 10 privind aprobarea participării Judeţului Călăraşi, în calitate
de partener, la depunerea proiectului “Un viitor profesional de succes!” în cadrul Programului
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.
Domnul Filipescu Răducu George:
Îl rog pe domnul director Ştefan Daniel să ne facă o scurtă prezentare.
Domnul Ştefan Daniel:
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La acest moment, sunt deschise trei proiecte de finanţare pe regiunile Bucureşti-Ilfov,
Sud Muntenia şi Sud-Vest. Obiectivul este în concordanţă cu ţintele POSDRU şi DMI 5.1 şi
contribuie la atingerea obiectivelor acestui domeniu major de intervenţie prin oferirea de
servicii de informare şi consiliere, cursuri de calificare şi perfecţionare, cursuri de
antreprenopriat, cursuri de iniţiere IT-TIC, etc. Din cei 900 de participanţi, 500 de şomeri vor
beneficia de servicii integrate, 300 de persoane vor beneficia de consiliere vocaţională şi
formare profesională, 100 de persoane vor participa la cursuri de iniţiere IT-TIC, iar 100 de
persoane vor beneficia de cursuri de antreprenoriat. Cele mai bune 20 de proiecte vor fi
selectate, iar cei 20 de şomeri câştigători vor fi sprijiniţi să demareze o afacere.
Consiliul Judeţean va participa cu o cofinanţare de 18.000 lei, cu activităţi de mediere,
publicitate, informare şi consiliere pentru grupul ţintă.
Domnul Filipescu Răducu George:
Mulţumim domnule director. Dacă nu sunt obiecţiuni, supun la vot proiectul de hotărâre
în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Stimaţi colegi, ordinea de zi fiind epuizată, declar închise lucrările şedinţei noastre de
astăzi şi vă doresc o zi bună în continuare.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu George FILIPESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Întocmit,
Deliu Vetuţa
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