ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 188/09.01.2012

PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 05 ianuarie 2012, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean
Călăraşi convocată de îndată prin dispoziţia Preşedintelui nr. 29/05.01.2012
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 24 din 31 de consilieri judeţeni în funcţie, fiind
absenţi motivaţi: Iliescu Eugenia, Vasile Alexandru şi Ciubotă Roşie-Vasile Dumitra iar absenţi
nemotivaţi fiind domnii consilieri: Maier Radu, Şestacovschi Silviana, Munteanu Cristina Laura şi
Ciulinaru Ion.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Apostol Ştefan – trezorier şef Trezoreria Călăraşi;
- domnul Coman Dragoş – director Cancelarie Prefect;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Bună ziua domnilor consilieri, suntem prezenţi 24 din 31 de consilieri judeţeni în funcţie.
Din punct de vedere al regulamentului, şedinţa este statutară.
Avem pe ordinea de zi două proiecte de hotărâri. Cu privire la proiectul de hotărâre nr. 2,
speram ca până la ora la care să înceapă şedinţa de consiliu, să obţinem informaţii de la absolut
toate primăriile. Ţinând cont de faptul că 12 primării nu au ţinut cont de solicitările noastre şi
nevrând să dăm ocazia unor interpretări greşite, vă propun ca proiectul de hotărâre nr. 2 de pe
ordinea de zi să-l discutăm într-o altă şedinţă extraordinară de consiliu care va avea loc
miercurea viitoare în jurul orei 12. Astfel, toţi primarii vor avea ocazia ca mâine şi luni să trimită
solicitările pe care le au pentru exprimarea bugetelor locale privind cofinanţarea.
Domnul Magearu Anton:
Şi materialele când le vom avea?
Domnul Filipescu Răducu George:
Probabil marţi după-amiază sau marţi până la ora 12, în funcţie de cum răspund
primăriile. Materialele erau gata şi astăzi dar fără cele 12 primării.
Supun la vot propunerea mea ca proiectul de hotărâre nr. 2 să fie retras de pe ordinea de
zi şi astăzi să discutăm numai proiectul de hotărâre nr. 1.
În unanimitate aprobată.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe unităţi
administrativ - teritorale, pe anul 2012.
Supun la vot ordinea de zi.
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În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe unităţi
administrativ - teritorale, pe anul 2012.
Domnul Filipescu Răducu George:
Vreau ca cineva din partea Direcţiei Tehnice să ne dea explicaţiile cu privire la calculaţia
pentru aceste drumuri.
Domnul director Vasilescu Sorin are cuvântul.
Domnul Vasilescu Sorin:
Prin Legea bugetului de stat, judeţului Călăraşi i-a fost alocată suma de 4.610 lei din
cotele defalcate din T.V.A. cu destinaţia drumuri judeţene şi comunale. Având în vedere că
lungimea totală a drumurilor este de aproximativ 819 km, s-a împărţit matematic total sumă la
total număr de kilometri. A rezultat o sumă de 5,62 mii lei/km. S-au luat în consideraţie toate
drumurile comunale mai puţin cele de pământ. În cele din urmă s-a ajuns la suma de 715 mii lei
total pe cele 25 de comune cu drumuri comunale.
Domnul Filipescu Răducu George:
Mulţumim domnule director. Dacă are cineva ceva de adăugat, vă ascult.
Domnul consilier Magearu Anton are cuvântul.
Domnul Magearu Anton:
Vă rog să ne spuneţi dacă au fost prezenţi toţi cei 25 de primari ai comunelor cu drumuri
comunale?
Domnul Filipescu Răducu George:
Am înţeles că au fost prezenţi la consultaţii 22 de primari.
Domnul Drăgulin Daniel Ştefan:
Eu cred că nu are importanţă câţi au fost prezenţi sau câţi au lipsit, pentru că suma a fost
împărţită egal pe numărul de kilometri.
Domnul Filipescu Răducu George:
Primarii sunt informaţi cu modul cum sunt repartizaţi banii. Este vorba de întreţinere şi
reparaţii. Drumurile din pământ nu le finanţăm. Trebuie aduse la stadiul de piatră şi apoi le
finanţăm.
Domnul consilier Dinulescu Marian are cuvântul.
Domnul Dinulescu Marian:
Ne chinuim de ani de zile cu aceşti primari ca să depună cereri să transforme drumurile
de pământ în drumuri comunale. Eu cred că dacă am avea din partea lor raportări şi am face
intervenţia să le transformăm în drumuri comunale şi suma repartizată la nivelul judeţului va fi
mai mare.
Domnul Vîrtejanu Liviu:
Drumul comunal leagă două sate ale comunei, iar drumul intravilan este considerat
stradă. Ne-am confruntat cu această problemă la 3.2.2. dacă vă aduceţi aminte. Ni s-a cerut
lungimea străzilor din fiecare comună. Am fost obligaţi să le numerotăm chiar. Deci ceea ce
duce prin comună nu este drum comunal, este stradă.
Domnul Dinulescu Marian:
Eu dau acum un exemplu: drumul dintre Tămădău şi Plumbuita este drum pietruit şi nu
este declarat drum comunal.
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnule director Vasilescu Sorin, trebuie să facem o evidenţă total drumuri şi, drumurile
care sunt comunale în fapt şi nu sunt trecute în scripte le transformăm în drumuri comunale.
Domnule consilier Dinulescu Marian, vreau să vă spun că ar fi bine să ni se dea bani din
bugetul naţional la numărul de kilometri de drumuri comunale dar nu cred. Ei ne dau cam ce
rămâne.
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Domnul consilier Georgescu Bogdan George are cuvântul.
Domnul Georgescu Bogdan George:
Domnule preşedinte, am două întrebări punctuale. Din informaţiile pe care le am şi
probabil cei de la Direcţia Tehnică pot să confirme, comuna Săruleşti cred că are mai mult de 3
km drumuri comunale faţă de ceea ce este trecut în anexă.
A doua problemă este legată de alocarea sumei către comuna Borcea. Are 7,5 km de
drum şi au fost alocate sume numai pentru 1,5 km.
Domnul Filipescu Răducu George:
Probabil că este exact aceiaşi situaţie de care ne spunea domnul consilier Dinulescu
Marian. Drumul să fie comunal dar să nu fie catalogat ca drum comunal. O să verifice Direcţia
Tehnică şi o să redistribuie dacă este nevoie. Dacă sunt drumuri de pământ nu sunt finanţate.
Domnul consilier Aron Emanoil are cuvântul.
Domnul Aron Emanoil:
Alocarea sumelor pentru drumurile judeţene s-a făcut pe aceleaşi criterii?
Domnul Filipescu Răducu George:
Exact pe aceleaşi criterii. Este vorba de întreţinere şi reparaţii nu de investiţii.
Domnul Drăgulin Daniel Ştefan:
Primarii au fost atenţionaţi că aceşti bani trebuie folosiţi şi pentru alte lucrări, cum ar fi:
tăieri de iarbă, tăieri de pomi, deszăpeziri.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dacă nu mai sunt şi alte intervenţii, dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
În unanimitate aprobat.
Vă mulţumesc pentru participare şi ne vedem miercuri la o altă şedinţă extraordinară,
unde vom discuta proiectul de hotărâre care a fost retras astăzi de pe ordinea de zi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu George FILIPESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Întocmit,
Deliu Vetuţa
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