ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 1923/02.03.2012
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 29 februarie 2012, în şedinţa extraordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr. 79/24.02.2012
Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Drăgulin Daniel Ştefan,
vicepreşedinte 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 31 de consilieri judeţeni în
funcţie, fiind absenţi motivaţi: Bădică Gabriela Camelia, Cîrciu Cristian Nicolae,
Iliescu Eugenia, Georgescu Bogdan George, Filipescu Răducu George.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Constantinescu Leontin – director al D.A.M.S. Călăraşi;
- domnul Apostol Ştefan – trezorier şef al Trezoreriei Călăraşi;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi ai mass – media.
Domnul Drăgulin Daniel Ştefan:
Vă informez că la şedinţa de astăzi suntem prezenţi 25 din 31 de consilieri
în funcţie, dintre care patru sunt motivaţi şi unul nemotivat. Din punct de vedere
al regulamentului şedinţa este statutară.
Înainte de a da curs ordinii de zi, vreau să urez « La mulţi ani ! », sănătate
şi multe împliniri doamnelor şi domnişoarelor cu ocazia zilei de mâine, 1 Martie.
Domnul Magearu Anton :
Domnule vicepreşedinte, vă rog să ne informaţi de ce domnul preşedinte
nu este prezent la şedinţa de astăzi.
Domnul Drăgulin Daniel Ştefan:
Domnul preşedinte este motivat, are cerere de motivare a absenţei.
Domnul Magearu Anton :
Dacă are cerere de motivare a absenţei, până la finalul şedinţei vă rog să
ne arătaţi şi nouă cererea. Dacă cererea este făcută, se poate aduce în cinci
minute cred. Domnule secretar, vă rog să vă ocupaţi.
Domnul Drăgulin Daniel Ştefan:
Să continuăm şedinţa noastră de astăzi.
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La mape aveţi procesele verbale ale şedinţelor din 15.02.2012 şi
22.02.2012.
Supun la vot procesele verbale.
În unanimitate aprobate.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de ajutoare către unele
unităţi administrativ-teritoriale, în cuantum de 310.000 lei, din fondul de rezervă
bugetară constituit în bugetul propriu al Judeţului Călăraşi, pe anul 2012.
2. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcţie a Directorului Direcţiei
Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi.
Supun la vot ordinea de zi.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind aprobarea acordării de ajutoare către
unele unităţi administrativ-teritoriale, în cuantum de 310.000 lei, din fondul de
rezervă bugetară constituit în bugetul propriu al Judeţului Călăraşi, pe anul
2012.
Înainte de a face dumneavoastră completări, dacă aveţi bineînţeles, vreau
să fac o precizare. La mape aţi avut proiectul cu suma de 305.000 lei. Problema
este că s-a crezut că cei de la Vlad Ţepeş au primit bani, dar în realitate nu au
primit. Pentru a echilibra ca fiecare primărie să aibă minim 10.000 lei, am
modificat acest proiect de hotărâre cu suma de 5.000 lei.
Considerând că este amendament, îl supun la vot.
Amendamentul a fost aprobat cu : 23 voturi « pentru » şi 2 « abţineri » :
Rotaru Ion, Vasile Alexandru.
Domnul Magearu Anton :
Domnule vicepreşedinte, având în vedere că iniţiativa ne aparţine nouă
grupului PDL, a celor doi colegi de la PNŢCD şi a domnului consilier Maier Radu
care a înţeles că repartizarea este necesară, problema se pune în felul următor :
mă repet, iniţiativa ne-a aparţinut privind repartizarea sumei minime de 10.000
lei, în sensul de a sprijini acea factură într-un fel. Vreau să mulţumesc public că
aţi înţeles mesajul nostru de a repartiza suma respectivă la fiecare localitate,
neţinând cont de coloratura politică. Acest viscol nu a ţinut cont că ăla este PDL,
PNL, PC ş.a.m.d.
Având în vedere Hotărârea nr. 3/11.01.2012 privind echilibrarea de sume
pentru defalcarea bugetelor locale, referindu-se la proiectele locale finanţate şi
cofinanţate, instanţa ieri a dat termen pentru 20.03.2012. Eu vă propun public să
avem o întâlnire să găsim o soluţie, adică să mai luăm de la unii, să dăm la alţii
într-o înţelegere cât se poate de partenerială, încât această hotărâre care se
află în instanţă cu acordul nostru, să încercăm să o retragem.
Domnul Drăgulin Daniel Ştefan:
Se află în instanţă cu acordul dumneavostră? Aşa v-aţi exprimat.
Domnul Magearu Anton :
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Nu cu acordul nostru, dar noi informăm celui care a atacat-o, că aceşti
bani trebuie folosiţi începând cu luna aprilie.
Domnul Drăgulin Daniel Ştefan:
Am reţinut propunerea dumneavoastră domnule consilier. Urmează să
vedem ce şi cum facem. Este o problemă care trebuie adusă la cunoştinţă şi
preşedintelui Consiliului Judeţean.
Vă mulţumesc, dacă nu mai sunt intervenţii, dau citire proiectului de
hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind eliberarea din funcţie a Directorului
Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
În unanimitate aprobat.
(Intră domnul consilier Dinulescu Marian)
Domnul Magearu Anton :
Domnule secretar, vă rog să nu uitaţi de cererea domnului preşedinte.
Domnul Drăgulin Daniel Ştefan:
Imediat după şedinţă o să aveţi şi cererea domnule consilier, aveţi timp.
Ordinea de zi fiind epuizată, declar închise lucrările şedinţei de astăzi şi vă
doresc o zi bună în continuare.

VICEPREŞEDINTE,
Ing. Ştefan Daniel DRĂGULIN

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Întocmit,
Deliu Vetuţa
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