ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr.2482/16.03.2012
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 14 martie 2012, în şedinţa extraordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr. 82/10.03.2012
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 29 din 31 de consilieri judeţeni în
funcţie, fiind absenţi motivaţi: Cîrciu Cristian Nicolae şi Mihai Ion.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Constantinescu Leontin – director al D.A.M.S. Călăraşi;
- domnul Apostol Ştefan – trezorier şef al Trezoreriei Călăraşi;
- domnul Gheorghescu Niki – director al Camerei Agricole Călăraşi;
- doamna Constantin Elena – consilier al D.J.A.D.P.P. Călăraşi;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi ai mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă informez că la şedinţa de astăzi suntem prezenţi 28 din 31 de consilieri
în funcţie. Din punct de vedere al regulamentului şedinţa este statutară.
La mape aveţi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de
29.02.2012.
Dacă aveţi amendamente la procesul verbal, vă rog să le faceţi.
Domnul consilier Magearu Anton are cuvântul.
Domnul Magearu Anton:
Domnule preşedinte, la şedinţa extraordinară din data de 29.02.2012, noi
am solicitat cererea dumneavoastră de motivare a absenţei la acea şedinţă.
Domnul vicepreşedinte Drăgulin Ştefan Daniel, care a şi condus şedinţa, ne-a
informat că sunteţi plecat şi cererea este la dumneavoastră în mapă.
Domnul Filipescu Răducu George:
Eu pot fi plecat oricând, pot fi chemat la Bucureşti sau pot avea o grămadă
de probleme. Dacă lipsesc eu înseamnă că o şedinţă nu poate să se mai
desfăşoare? Pot să fiu în spital sau pot să mor, înseamnă că se închide
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Consiliul Judeţean? Eu am program nenormat domnule consilier, nu se pune
problema prezenţei mele. Dacă are loc o şedinţă de consiliu şi nu sunt prezent,
o să-mi ţină locul cel care poate să conducă acea şedinţă. Dacă vreţi cerere de
motivare, o să fac una pentru dumneavoastră personal ca s-o aprobaţi.
Domnul Magearu Anton:
După cum se menţionează şi în procesul verbal, domnul vicepreşedinte a
subliniat că aveaţi cererea făcută.
Domnul Filipescu Răducu George:
Am avut cerere prin care am spus că sunt plecat la Bucureşti şi dacă vreţi,
o să fac o copie şi v-o trimit cu dedicaţie.
Domnul Magearu Anton:
Da, aştept.
Domnul Filipescu Răducu George:
Să continuăm. Deci supun la vot procesul verbal dacă nu mai sunt alte
intervenţii.
În unanimitate aprobat.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului
Călăraşi, pe anul 2012.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 124/2010 privind
aprobarea prelungirii garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de
500.000 lei pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi.
3. Proiect de hotărâre privind preluarea patrimoniului Direcţiei Judeţene de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi.
4. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri
din domeniul public şi privat al judeţului Călăraşi.
Supun la vot ordinea de zi.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului
Călăraşi, pe anul 2012.
Nu sunt amendamente.
Dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 2 pentru modificarea Hotărârii nr. 124/2010 privind
aprobarea prelungirii garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de
500.000 lei pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
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În unanimitate aprobat.
(Intră domnul consilier Georgescu Bogdan George)
Proiect de hotărâre nr. 3 privind preluarea patrimoniului Direcţiei Judeţene
de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi.
Nu sunt amendamente, dar am înţeles că se vor face discuţii în plen. Dacă
nu, dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 28 voturi “pentru” şi 1 “abţinere”:
Georgescu Bogdan George.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind reglementarea situaţiei juridice a unor
bunuri din domeniul public şi privat al judeţului Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Dau citire proiectului de hotărâre.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 21 voturi “pentru” şi 8 “abţineri”:
Dinulescu Marian, Aron Emanoil, Vasile Alexandru, Kovacs Emeric, Nemeş
Zaharia, Popa Marian, Mandache Gheorghe, Georgescu Bogdan George.
Domnul Filipescu Răducu George:
Vă mulţumesc pentru participare şi vă doresc o zi bună în continuare.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu George FILIPESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Întocmit,
Deliu Vetuţa
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