ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 9569/25.09.2013

PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 25 Septembrie 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi,
convocată prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 247/19.09.2013

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 27 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie, absenţi
motivaţi fiind: Ştefan Ion, Drăgan Marian, Enciu Niculae.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Stan Ion – director Camera Agricolă;
- domnul Constantinescu Leontin – director Centrul de Asistenţă Medico-Socială;
- domnul Neagu Marian – director Muzeul Dunării de Jos;
- domnul Miu Mihai – director adjunct D.C.E.P.;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Bună ziua stimaţi colegi, declar deschise lucrările şedinţei noastre de astăzi. Suntem
prezenţi 25 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie. Din punct de vedere al regulamentului, şedinţa
este statutară.
Domnul Dragu Nicolae:
Domnule Preşedinte, propun să ţinem un moment de reculegere pentru Mihaela Albu. A fost
cetăţean de onoare al oraşului, ne-a cântat la toate partidele.
(Toată sala ţine un moment de reculegere)
Domnul Filipescu Răducu George:
Să continuăm. La mape aveţi procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28.08.2013.
Dacă nu aveţi amendamente sau observaţii, supun la vot procesul verbal.
În unanimitate aprobat.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul
2013.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil, aflat în
domeniul public al statului, din administrarea temporară a Consiliului Judeţean Călăraşi în
administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Călăraşi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Călăraşi la “Programul de
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” – programul rabla 2013, în vederea achiziţionării unor
autoturisme, prin acest program, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Călăraşi.
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4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Călăraşi în
vederea participării la activităţile comisiilor şi subcomisiilor din cadrul Adunării Regiunilor
Europene.
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Călăraşi în
vederea participării la activităţile Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice de demolare
pentru obiectivele : « Spălătorie veche Spitalul Săpunari », « Construcţie C3 – Muzeul Judeţean »,
« Construcţie C7 (Castel de apă) – Centrul de plasament Perişoru ».
7. Proiect de hotărâre privind emiterea unor licenţe de traseu, în vederea efectuării
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei judeţene privind accelerarea dezvoltării
serviciilor comunitare de utilităţi publice pentru judeţul Călăraşi 2014 – 2020.
9. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul propriu al judeţului Călăraşi în
vederea derulării, a proiectului « Transformă dizabilitatea în abilitate », finanţat prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane.
10. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul propriu al judeţului Călăraşi
în vederea derulării, a proiectului « Măsuri integrate pentru incluziune socială », finanţat prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor în care va fi implicat Consiliul Judeţean
Călăraşi în managementul şi implementarea proiectului « Achiziţie echipamente pentru intervenţii
de urgenţă în condiţii de iarnă (autofreze de zăpadă), în Regiunea Sud Muntenia şi a cheltuielilor
judeţului Călăraşi legate de proiect.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în parteneriat a judeţului Călăraşi cu
Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi pentru implementarea proiectului « Valorificarea
potenţialului turistic şi piscicol al Dunării călărăşene prin stabilirea de trasee turistice acvatice şi
dezvoltarea de facilităţi de transport şi cazare lacustră ».
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în parteneriat a judeţului Călăraşi cu
Muzeul « Dunării de Jos » Călăraşi în vederea implementării proiectului « Modernizarea Muzeului
Dunării de Jos – Casa Dunăreană », în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului de Asistenţă Medico – Socială
Călăraşi.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Centrului
Cultural Judeţean Călăraşi.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Călăraşi.
17. Diverse.
Supun la vot ordinea de zi.
În unanimitate aprobată.
Domnul Filipescu Răducu George:
Înainte de a da curs ordinii de zi, vă rog să-mi permiteţi să fac propunerea de a da citire
numai titlului proiectelor de hotărâri deoarece dumneavoastră le-aţi studiat deja în şedinţele de
comisii, iar acolo unde este cazul vom discuta amendamentele sau obiecţiunile dacă există.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
(Intră în sală domnul consilier Petcu Victor)
Proiect de hotărâre nr. 1 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul
2013.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
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În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil, aflat în
domeniul public al statului, din administrarea temporară a Consiliului Judeţean Călăraşi în
administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 3 privind aprobarea participării judeţului Călăraşi la “Programul de
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” – programul rabla 2013, în vederea achiziţionării unor
autoturisme, prin acest program, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean
Călăraşi în vederea participării la activităţile comisiilor şi subcomisiilor din cadrul Adunării
Regiunilor Europene.
Domnul Filipescu Răducu George:
La acest proiect de hotărâre trebuie să facem propuneri pentru comisii şi subcomisii. Există
şi un algoritm, în general grupurile politice şi-au cam desemnat oamenii, iar procedura este ca să
se voteze prin vot secret. Vă rog să faceţi propuneri.
Pentru Comisia 1 – Economie şi Dezvoltare Regională :
Domnul Ana Titu :
Îl propun pe domnul Filipescu Răducu George.
Doamna Iliescu Eugenia :
Îl propun pe domnul Ştefan Daniel Grigoraş.
Pentru Subcomisia Dezvoltare Economică, Inovaţie şi Coeziune :
Domnul Rogoz Nicolae :
O propun pe doamna Ghiveciu Camelia.
Pentru Subcomisia Dezvolatre Rurală şi Mediu :
Domnul Barbu Valentin :
Îl propun pe domnul Ana Titu.
Pentru Comisia 2 – Politici Sociale şi Sănătate Publică :
Domnul Samoilă Ion :
Îl propun pe domnul Ştefan Ion.
Domnul Sbârcea Marius Virgil :
Îl propun ca membru supleant pe domnul Vrăjitoru Sorinel Marian.
Pentru Subcomisia E-Sănătate :
Domnul Manea Ionel :
Îl propun pe domnul Muşat Emil.
Domnul Pandea Ciprian :
Îl propun ca membru supleant pe domnul Samoilă Ion.
Pentru Comisia 3 – Cultură, Educaţie, Tineret şi Cooperare Internaţională :
Domnul Mihai Ion :
Îl propun pe domnul Georgescu Bogdan George.
Domnul Manea Ionel :
O propun ca membru suplean pe doamna Pavalaşc Claudia.
(Intră domnul consilier Mandache Gheorghe)
Pentru Subcomisia Cultură :
Domnul Enciu Eugen Marian :
Îl propun pe domnul Alecu Gheorghe.
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Pentru Subcomisia Educaţie şi Instruire :
Doamna Pavalaşc Claudia :
Îl propun pe domnul Manea Ionel.
Pentru Subcomisia Tineret :
Domnul Pandea Ciprian :
Îl propun pe domnul Sbârcea Marius Virgil.
Pentru Subcomisia Interregională şi Internaţională :
Doamna Ghiveciu Camelia :
Îl propun pe domnul Barbu Valentin.
Pentru Comisia Permanentă pentru Afaceri Instituţionale :
Domnul Dinulescu Marian :
Îl propun pe domnul Drăgan Marian.
Domnul Enciu Eugen Marian :
O propun ca membru supleant pe doamna Craiu Jolan.
Pentru Comisia Permanentă pentru Oportunităţi Egale :
Domnul Sbârcea Marius Virgil :
Îl propun pe domnul Pandea Ciprian.
Domnul Dragu Nicolae :
Îl propun ca membru supleant pe domnul Mandache Gheorghe.
Pentru Comisia Permanentă pentru Monitorizare şi Evaluare :
Doamna Craiu Jolan :
Îl propun pe domnul Enciu Eugen Marian.
Domnul Dragu Nicolae :
Îl propun ca membru supleant pe domnul Rădulescu Gabriel.
Domnul Filipescu Răducu George :
De asemenea şi la proiectul de hotărâre nr. 5 va trebui să facem propuneri, după care
secretariatul va pregăti buletinele de vot pentru ambele proiecte de hotărâri.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean
Călăraşi în vederea participării la activităţile Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei.
Domnul Filipescu Răducu George :
Aici trebuie să facem două propuneri : pentru preşedinte trebuie să fie numit Preşedintele
Consiliului Judeţean adică subsemnatul, iar dumneavoastră veţi face propuneri pentru
vicepreşedinte şi membru.
Domnul Samoilă Ion :
Îl propun pe domnul Ştefan Ion, pentru vicepreşedinte.
Doamna Pavalaşc Claudia :
O propun pe doamna Pascu Violeta pentru membru.
Domnul Filipescu Răducu George :
Secretariatul poate să pregătescă buletinele de vot. Acestea sunt pe culori, fiecare comisie
având culoarea ei. Noi putem să continuăm cu următoarele proiecte de hotărâri.
Proiect de hotărâre nr. 6 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice de
demolare pentru obiectivele : « Spălătorie veche Spitalul Săpunari », « Construcţie C3 – Muzeul
Judeţean », « Construcţie C7 (Castel de apă) – Centrul de plasament Perişoru ».
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 7 privind emiterea unor licenţe de traseu, în vederea efectuării
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
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Proiect de hotărâre nr. 8 privind aprobarea Strategiei judeţene privind accelerarea
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice pentru judeţul Călăraşi 2014 – 2020.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu : 26 voturi « pentru » şi 1 « abţinere » : Muşat Emil.
Proiect de hotărâre nr. 9 privind alocarea de fonduri din bugetul propriu al judeţului
Călăraşi în vederea derulării, a proiectului « Transformă dizabilitatea în abilitate », finanţat prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 10 privind alocarea de fonduri din bugetul propriu al judeţului
Călăraşi în vederea derulării, a proiectului « Măsuri integrate pentru incluziune socială », finanţat
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 11 privind aprobarea activităţilor în care va fi implicat Consiliul
Judeţean Călăraşi în managementul şi implementarea proiectului « Achiziţie echipamente pentru
intervenţii de urgenţă în condiţii de iarnă (autofreze de zăpadă), în Regiunea Sud Muntenia şi a
cheltuielilor judeţului Călăraşi legate de proiect.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 12 privind aprobarea asocierii în parteneriat a judeţului Călăraşi cu
Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi pentru implementarea proiectului « Valorificarea
potenţialului turistic şi piscicol al Dunării călărăşene prin stabilirea de trasee turistice acvatice şi
dezvoltarea de facilităţi de transport şi cazare lacustră ».
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 13 privind aprobarea asocierii în parteneriat a judeţului Călăraşi cu
Muzeul « Dunării de Jos » Călăraşi în vederea implementării proiectului « Modernizarea Muzeului
Dunării de Jos – Casa Dunăreană », în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 14 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului de Asistenţă Medico – Socială
Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 15 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale
Centrului Cultural Judeţean Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 16 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Călăraşi.
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Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George :
Stimaţi colegi, până la exercitarea votului, să facem o pauză.
(Domnii consilieri sunt chemaţi în ordinea alfabetică să voteze)
După exercitarea votului, domnul preşedinte al Comisiei de validare, domnul Muşat Emil, dă
citire proceselor verbale.
Domnul Muşat Emil :
Proiect de hotărâre nr. 4 :
Proces verbal de consemnare a rezultatului votului pentru desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Călăraşi în vederea participării la activităţile comisiilor şi subcomisiilor din
cadrul Adunării Regiunilor Europene.
Domnul Filipescu Răducu George a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni
prezenţi ;
Domnul Ştefan Daniel Grigoraş a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni
prezenţi ;
Doamna Ghiveciu Camelia a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni prezenţi ;
Domnul Ana Titu a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni prezenţi ;
Domnul Ştefan Ion a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni prezenţi ;
Domnul Vrăjitoru Sorinel Marian a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni
prezenţi ;
Domnul Muşat Emil a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni prezenţi ;
Domnul Samoilă Ion a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni prezenţi ;
Domnul Georgescu Bogdan George a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni
prezenţi ;
Doamna Pavalaşc Claudia a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni prezenţi ;
Domnul Alecu Gheorghe a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni prezenţi ;
Domnul Manea Ionel a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni prezenţi ;
Domnul Sbârcea Marius Virgil a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni
prezenţi ;
Domnul Barbu Valentin a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni prezenţi ;
Domnul Drăgan Marian a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni prezenţi ;
Doamna Craiu Jolan a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni prezenţi ;
Domnul Pandea Ciprian a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni prezenţi ;
Domnul Mandache Gheorghe a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni
prezenţi ;
Domnul Enciu Eugen Marian a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni
prezenţi ;
Domnul Rădulescu Gabriel a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni
prezenţi ;
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Domnul Muşat Emil :
Proiect de hotărâre nr. 5 :
Proces verbal de consemnare a rezultatului votului pentru desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Călăraşi în vederea participării la activităţile Conferinţei Regiunilor Periferice
Maritime ale Europei.
Domnul Filipescu Răducu George a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni
prezenţi ;
Domnul Ştefan Ion a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni prezenţi ;
Doamna Pascu Violeta a obţinut : 27 voturi « pentru » din 27 consilieri judeţeni prezenţi ;
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Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Domnul Filipescu Răducu George :
Acestea fiind spuse, supun la vot proiectul de hotărâre nr. 4 . privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Călăraşi în vederea participării la activităţile comisiilor şi
subcomisiilor din cadrul Adunării Regiunilor Europene.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George :
Supun la vot proiectul de hotărâre nr. 5 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Călăraşi în vederea participării la activităţile Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale
Europei.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George :
Vă mulţumesc pentru participare, declar închise lucrările şedinţei noastre de astăzi şi vă
doresc o zi bună în continuare.

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

PREŞEDINTE,
ing. Răducu George FILIPESCU

Întocmit,
Deliu Vetuţa
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