ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 1604/23.02.2012

PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 22 februarie 2012, în şedinţa extraordinară a Consiliului
Judeţean Călăraşi convocată de îndată
Şedinţa este deschisă 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 convocată de îndată.
La lucrările şedinţei au participat 11 din 31 de consilieri judeţeni în
funcţie, fiind absenţi motivaţi: Aron Emanoil, Bădică Gabriela Camelia, Ciulinaru
Ion, Cîrciu Cristian Nicolae, Iliescu Eugenia, Filipescu Răducu George, Vîrtejanu
Liviu iar absenţi nemotivaţi: Barbu Valentin, Ciubotă Roşie-Vasile Dumitra,
Cojocaru Florica, Georgescu Bogdan George, Ghiveciu Camelia, Gruiţa Darie
Nicolae, Maier Radu, Mihai Ion, Munteanu Cristina Laura, Neagu Dănuţ, Petrovici
Maria, Popescu Haralambie, Rogoz Nicolae.
Ca invitaţi participă:
- domnul Apostol Ştefan – trezorier şef Trezoreria Călăraşi;
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi mass – media.
Domnul Drăgulin Daniel Ştefan:
Bună ziua domnilor consilieri, din păcate suntem prezenţi doar 11 din 31 de
consilieri judeţeni în funcţie. Pentru a putea da curs ordinii de zi, era necesar un
cvorum de 16 consilieri prezenţi.
Vă propun să amânăm şedinţa pentru astăzi la orele 1600, la rugămintea
colegilor noştri. Când au fost convocaţi, colegii noştri au menţionat faptul că nu pot
ajunge la orele 1200, deoarece este o oră de vârf şi sunt ocupaţi cu problemele de
serviciu sau sunt pe teren. La orele 1600, sunt convins că vor fi prezenţi toţi
consilierii, în-afară de cei care sunt absenţi motivaţi bineînţeles.
Domnul consilier Magearu Anton are cuvântul.
Domnul Magearu Anton:
Domnule vicepreşedinte, noi am iniţiat acest proiect de hotărâre pentru a fi
discutat astăzi la orele 1200 cunoscând starea drumurilor. Nici pentru orele 1600,
nici pentru alte ore. Clar, a fost premeditată absenţa colegilor noştri de la şedinţă
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din diferite motive care pe noi nu ne interesează. Dacă doreaţi ca această şedinţă
să aibă loc, se ţinea.
Domnul Drăgulin Daniel Ştefan:
Domnule consilier, sunt absenţi şi din colegii dumneavoastră, cei care au
iniţiat acest proiect de hotărâre.
Domnul Magearu Anton:
Nu ştiu domnule vicepreşedinte, dar eu am fost informat de cineva că i s-a
dat telefon să nu se prezinte la şedinţă la orele 1200, ci la orele 1600. Noi anulăm
această şedinţă, nu va avea loc nici acum, nici la orele 1600. Vom iniţia un alt
proiect de hotărâre şi vom convoca o altă şedinţă. Nu venim după-amiază. Pentru
că noi suntem iniţiatorii, noi luăm această decizie. Dumneavostră v-aţi stabilit
şedinţa după interesele personale.
În plus, situaţia penibilă care s-a creat cu domnul consilier Maier Radu.
Trebuie să ştie presa ce s-a întâmplat cu dânsul. A fost semnatarul celor 11 care
au iniţiat acest proiect, a fost chemat să-şi retragă cererea, apoi a făcut din nou
cerere şi tot aşa, în funcţie de intervenţiile dumneavoastră.
Domnul Drăgulin Daniel Ştefan:
Domnule consilier, ştiţi foarte bine că aţi fost sunat şi mai devreme, v-am
spus că există motive obiective adică, marea majoritate din colegi inclusiv domnul
preşedinte nu pot să ajungă la orele 1200. V-am propus să cădem la o înţelegere,
să amânăm şedinţa pentru orele 1600 cu prezenţa tuturor.
Domnul Magearu Anton:
Domnule vicepreşedinte, aşa cum cei doi colegi au venit din Lehliu şi celălalt
din Fundulea plus noi cei din Călăraşi, aşa puteau ajunge şi ceilalţi. Clar nu aţi
dorit şi, ca atare, şedinţa nu poate avea loc după-amiază.
Domnul Drăgulin Daniel Ştefan:
Am înţeles domnule consilier, stabiliţi dumneavoastră când doriţi o altă
şedinţă. Vă mulţumesc pentru participare.

VICEPREŞEDINTE,
ing. Daniel Ştefan DRĂGULIN

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Întocmit,
Deliu Vetuţa
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