ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 5495/29.05.2013
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 29 Mai 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi,
convocată prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 113/23.05.2013
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 29 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie, absent
motivat fiind: Dinulescu Marian, iar absent nemotivat: Nuţu Marcel.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Miu Mihai – director D.C.E.P. Călăraşi;
- domnul Lambescu Lucian – şef serviciu Direcţia Management Proiecte;
- doamna Adrian Elena – consilier Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi;
- 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 27 din 29 de consilieri judeţeni în funcţie. Din punct de vedere al regulamentului,
şedinţa este statutară.
La mape aveţi procesul verbal ale şedinţei extraordinare din data de 16.05.2013. Dacă
nu aveţi amendamente sau observaţii, supun la vot procesul verbal.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
La ordinea de zi,vă cer permisiunea să mai adăugăm un proiect de hotărâre şi anume:
proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “SISTEM INFORMATIC
PENTRU UN MANAGEMENT INFORMAŢIONAL PERFORMANT ÎN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI”
din cadrul programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competivităţii Economice” 20072013, “Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, Operaţiunea 3.2.1., Apel 3, conform
condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat”.
Acest proiect de hotărâre va fi punctul nr. 12 pe ordinea de zi, iar punctul ”Diverse” va
deveni nr. 13.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Ordinea de zi în noua formulă va fi următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier
judeţean.
2. Proiect de hotărâre privind validarea unor mandate de consilieri judeţeni.
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3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 81/2012 privind
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul
2013.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii, proprietate privată a
judeţului Călăraşi, aflate în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi.
6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului
Călăraşi în domeniul privat al acestuia.
7. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri, aflate în domeniul public al
judeţului Călăraşi, din administrarea Direcţiei Generale de Asociaţie Socială şi Protecţia
Copilului în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Monitorizare a Programului
Integrat de Gestiune a Calităţii Aerului în zona Călăraşi, pe anul 2012.
9. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului judeţului Călăraşi în
Adunarea Generală a acţionarilor Societăţii ECOAQUA S.A. Călăraşi, în vederea achiziţiei de
servicii juridice.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Comunitare de
Evidenţă a Persoanelor a judeţului Călăraşi.
11. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei judeţene de evaluare a
persoanelor cu handicap.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “SISTEM
INFORMATIC PENTRU UN MANAGEMENT INFORMAŢIONAL PERFORMANT ÎN JUDEŢUL
CĂLĂRAŞI” din cadrul programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competivităţii
Economice” 2007-2013, “Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de
intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, Operaţiunea 3.2.1., Apel
3, conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat”.
13. Diverse.
Supun la vot ordinea de zi în forma ei finală.
În unanimitate aprobată.
Domnul Filipescu Răducu George:
De asemenea, v-aş ruga să-mi permiteţi să dau citire numai titlului proiectelor de
hotărâri considerând că le-aţi studiat deja în şedinţele de comisii, iar acolo unde avem
amendamente sau obiecţii, le vom discuta şi apoi le vom supune votului.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind constatarea încetării de drept a unui mandat de
consilier judeţean.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind validarea unor mandate de consilieri judeţeni.
Nu sunt amendamente.
Dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot validarea domnului Popa Marian.
În unanimitate aprobat.
Supun la vot validarea doamnei Prică Ruxandra Alina.
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În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnul Popa Marian şi doamna Prică Ruxandra Alina sunt invitaţi în faţă pentru
depunerea jurământului.
Domnul Popa Marian şi doamna Prică Ruxandra Alina depun, pe rând, jurământul:
„ Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Călăraşi.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnilor consilieri, vă doresc succes şi sper să avem o cât mai bună colaborare. Să
continuăm.
Proiect de hotărâre nr. 3 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 81/2012
privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe
anul 2013.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind aprobarea închirierii unor spaţii, proprietate privată a
judeţului Călăraşi, aflate în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun lavot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Rădulescu Gabriel:
Vă rog să-mi permiteţi o intervenţie. Vă aduc la cunoştinţă dumneavoastră şi colegilor,
un fapt care mie mi se pare deosebit de grav. Am în faţă o dispoziţie emisă de domnul
manager Dumitrescu Spiridon şi anume Dispoziţia nr. 47/22.04.2013 prin care reduce cu 50%
sporul de periculozitate persoanelor care lucrează la dispensarul TBC: 7 asistenţi, un biolog şi
un domn doctor. Dumnealui invocă faptul că sumele sunt neacoperitoare iar banii economisiţi
prin această reducere se vor utiliza pentru repararea aparaturii medicale.
Eu v-aş ruga prin autoritatea funcţiei pe care o aveţi, să purtaţi o discuţie cu domnul
manager să nu taie acele sporuri care, din punctul meu de vedere, este un abuz. Vă şi
argumentez: taie sporuri la 9 oameni, în schimb la întreg personalul de la spitalul TBC nu taie
nici un leu. Plus de asta, la şedinţa de comisie am cerut o situaţie cu nume, prenume, funcţia
persoanei şi cota adică, cât la sută, nu ne interesează sumele. Vreau să vă spun că ne-a
trimis câteva articole de lege, adică nimic din ce-am cerut noi. Nu este corect domnule
preşedinte, dacă s-ar fi tăiat peste tot nu era nici o problemă.
Domnul Filipescu Răducu George:
O să încerc să vă dau eu un răspuns la solicitările dumneavoastră domnule consilier.
Trebuie să înţelegem următorul lucru: una este să lucrezi într-un dispensar medical în care
există prezumtiv bolnavi care nu sunt declaraţi ca şi bolnavi de plămâni şi alta este să lucrezi
într-un spital specific unde în mod sigur există pacienţi. De ce a tăiat 50%? A făcut-o pentru
că-i permite legea. Este o problemă pur şi simplu managerială, este datoria dânsului să
echilibreze din punct de vedere financiar spitalul. Dacă personalul de acolo este nemulţumit,
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tot aşa pe cale legală, poate să atace această dispoziţie în instanţă. Noi, consilierii judeţeni nu
putem să impunem unui manager de spital să facă manageriat dupa cum spunem noi, face
după cum îi permite legea.
Domnul Rădulescu Gabriel:
Ţin să precizez că salariile de acolo sunt pe Programul Naţional de Control al
Tuberculozei, adică acei bani vin de la Bucureşti şi totuşi domnul manager îi taie.
Domnul Filipescu Răducu George:
Banii vin de la Bucureşti în tot sistemul de sănătate domnule consilier.
Domnul Dragu Nicolae:
De ce să sufere oamenii domnule preşedinte, nu este moral. Chemaţi-l şi staţi de vorbă
cu el.
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnule consilier, aşa cum nu ne putem băga peste un primar care-şi conduce de
bună seamă corect activitatea, aşa nu ne putem băga peste un contract de manager care are
activitatea într-un spital. El a fost numit doar manager, acum nu trebuie să facă şi politica pe
care vrem noi s-o facă.
Domnul Rădulescu Gabriel:
Nu ştiu de ce, dar acolo există o rivalitate între domnul doctor Niţulescu şi domnul
doctor Dumitrescu. Asta este problema domnule preşedinte şi suferă oameni nevinovaţi.
Domnul Filipescu Răducu George:
Noi nu suntem abilitaţi să creem pace s-au egalităţi între doi doctori. Datoria noastră
este să respectăm legea. Dacă el n-a ieşit din cadrul legii, noi nu putem să-i impunem ceva
în-afara contractului de manager. Acţiunea este foarte simplă: managerul nu a încălcat legea;
dacă salariaţii se simt nedreptăţiţi, să-i deschidă proces managerului şi cu asta am încheiat.
Domnul Rădulescu Gabriel:
Dispensarul are un medic coordonator. Este doamna Alina Popescu care este
încadrată la spital nu la dispensar iar dumneaei nu i s-a redus salariul.
Domnul Filipescu Răducu George:
Noi nu suntem aici ca să anchetăm fiecare caz. Eu am înţeles că el are încheiat şi un
contract foarte clar cu sindicatele. Deci calea este cea a justiţiei şi nu a Consiliului Judeţean şi
cu asta am încheiat, mulţumesc. Să continuăm cu celelalte proiecte de hotărâri.
Proiect de hotărâre nr. 6 privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului
Călăraşi în domeniul privat al acestuia.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 24 voturi “pentru” şi 5 “abţineri”: Dragu Nicolae,
Rădulescu Gabriel, Alecu Gheorghe, Petcu Victor, Craiu Jolan.
Proiect de hotărâre nr. 7 privind trecerea unor terenuri, aflate în domeniul public al
judeţului Călăraşi, din administrarea Direcţiei Generale de Asociaţie Socială şi Protecţia
Copilului în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 8 privind aprobarea Raportului de Monitorizare a Programului
Integrat de Gestiune a Calităţii Aerului în zona Călăraşi, pe anul 2012.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
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Proiect de hotărâre nr. 9 privind mandatarea reprezentantului judeţului Călăraşi în
Adunarea Generală a acţionarilor Societăţii ECOAQUA S.A. Călăraşi, în vederea achiziţiei de
servicii juridice.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 10 privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor a judeţului Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 11 privind constituirea Comisiei judeţene de evaluare a
persoanelor cu handicap.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Cu privire la acest proiect de hotărâre, vreau să fac o observaţie foarte clară. Vă rog
frumos pe toţi colegii consilieri judeţeni, dacă auziţi despre probleme care ar putea apărea în
această comisie, să faceţi informare către Consiliul Judeţean pentru că avem puterea să o
schimbăm. Aţi văzut ce a apărut pe televizor; nu este posibil aşa ceva. Cei care sunt în
domeniul medical în special, atenţie mare asupra acestei comisii. Nu vreau să ajungem de
râsul lumii cum au ajuns cei de la Buzău.
Domnul Dragu Nicolae:
Domnule preşedinte şi situaţia Spitalului de Urgenţă este dramatică în ceea ce priveşte
problema cu medicii. Să mergem la domnul Eugen Nicolăescu, poate ne ajută într-un fel.
Domnul Filipescu Răducu George:
Eu am stat de vorbă cu managerul de la spital şi cu unul din directori şi mi-au spus că
în luna septembrie şi până la jumătatea lunii octombrie au loc rezidenţiate şi-şi vor culege de
acolo medicii. Au un termen foarte clar, până la întâi noiembrie trebuie să rezolve. Chiar în
luna august va veni o familie de medici, soţul este cardiolog iar soţia este ORL, deci ne
acoperă două specialităţi. Dacă până la întâi noiembrie nu avem acoperite toate posturile, o
să vă supun dumneavoastră rezilierea contractului.
Proiect de hotărâre nr. 12 privind aprobarea implementării proiectului “SISTEM
INFORMATIC PENTRU UN MANAGEMENT INFORMAŢIONAL PERFORMANT ÎN JUDEŢUL
CĂLĂRAŞI” din cadrul programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competivităţii
Economice” 2007-2013, “Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de
intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, Operaţiunea 3.2.1., Apel
3, conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat”.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Fiind un proiect de hotărâre introdus astăzi pe ordinea de zi, dacă aveţi neclarităţi vă
rog să le faceţi.
Domnul Mandache Gheorghe:
Aş dori ca unul din directori să ne explice puţin despre ce este vorba.
Domnul Ştefan Daniel:
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Este vorba despre un proiect de hotărâre care a mai fost supus aprobării, cred că
acum o lună, nu terminasem procedura de întocmire a cererii şi a documentaţiei tehnice. În
momentul de faţă este terminată documentaţia tehnică şi avem şi valorile proiectului, cele
care revin Consiliului Judeţean şi cele ale celor 15 unităţi administrativ – teritoriale. Am revenit
pentru a depune aplicaţia cu tot cu sume. Proiectul are componentă obligatorie Registrul
Agricol în format electronic cu toate caracteristicile sale geospeciale de verificare plus module
de softwere şi hardwere financiar – contantabile, impozite şi taxe, resurse umane.
Domnul Mandache Gheorghe:
Se mai pot adăuga şi alte comune?
Domnul Ştefan Daniel:
Nu, în proiect se menţionează numai 15 unităţi administrativ – teritoriale plus lider de
proiect Consiliul Judeţean. Cele 15 localităţi sunt cele care şi-au dat deja acceptul.
Domnul Filipescu Răducu George:
Mulţumim domnule director. Domnul consilier Vîrtejanu Liviu are cuvântul.
Domnul Vîrtejanu Liviu:
La punctul „Diverse” am de adăugat ceva. În una din şedinţele anterioare am stabilit să
analizăm drumurile judeţene. Şi a doua problemă este legată de ferry boat. Poate facem
ceva, pentru că avem ministru la guvernare, ministrul transporturilor.
Domnul Filipescu Răducu George:
În una din şedinţele lunii iunie, vom discuta şi aceste subiecte. Dragi colegi, închei
lucrările şedinţei noastre de astăzi şi vă doresc o zi bună n continuare.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu George FILIPESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Întocmit,
Deliu Vetuţa
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