ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 1398/17.02.2012
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 15 februarie 2012, în şedinţa extraordinară
a Consiliului Judeţean Călăraşi, convocată prin Dispoziţia
Preşedintelui, nr. 71/10.02.2012
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 25 din 31 de consilieri judeţeni în
funcţie, fiind absenţi motivaţi: Ciulinaru Ion, Cîrciu Cristian Nicolae, Georgescu
Bogdan George, Gruiţa Darie Nicolae, Munteanu Laura Cristina, Vasile
Alexandru.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Constantinescu Leontin – director al D.A.M.S. Călăraşi;
- domnul Apostol Ştefan – trezorier şef al Trezoreriei Călăraşi;
- domnule Neagu Ion – director 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:
Bună ziua domnilor consilieri, vă informez că la şedinţa de astăzi suntem
prezenţi 25 din 31 de consilieri în funcţie. Din punct de vedere al regulamentului
şedinţa este statutară.
La mape aveţi procesele verbale ale şedinţelor din 31.01.2012 şi
02.02.2012.
Supun la vot procesele verbale.
În unanimitate aprobate.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la
încheierea exerciţiului bugetar 2011, în exerciţiul bugetar al anului 2012.
2. Proiect de hotărâre privind emiterea unei licenţe de traseu, în vederea
efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.
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3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 107/2008 privind
validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică şi stabilirea indemnizaţiei acestora.
4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune
pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Gării, nr.
1, judeţul Călăraşi.
5. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Direcţiei Judeţene de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi.
Dacă nu aveţi comentarii sau alte obiecţiuni în ceea ce priveşte ordinea de
zi, o supun votului.
În unanimitate aprobată.
Înainte de a da curs ordinii de zi, propun să dau citire numai titlului
proiectelor de hotărâri, având în vedere că acestea au fost studiate şi analizate
de dumneavoastră în şedinţele de comisii. Dacă sunt amendamente sau alte
obiecţiuni, o să le discutăm la momentul potrivit.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind aprobarea utilizării excedentului rezultat
la încheierea exerciţiului bugetar 2011, în exerciţiul bugetar al anului 2012.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 2 privind emiterea unei licenţe de traseu, în
vederea efectuării transportului gratuit de persoane prin curse regulate speciale.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 3 pentru modificarea Hotărârii nr. 107/2008
privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică şi stabilirea indemnizaţiei acestora.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 4 privind neexercitarea dreptului de preemţiune
pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Gării, nr.
1, judeţul Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 5 privind desfiinţarea Direcţiei Judeţene de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi.
Domnul Filipescu Răducu George:
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Dacă vrea cineva să adauge ceva vă rog, vă ascult. Nu sunt
amendamente dar poate doriţi să facem discuţii în plen pe baza acestui proiect
de hotărâre.
Dacă nu sunt obiecţiuni, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul
lui.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dragi colegi, declar închise lucrările şedinţei noastre de astăzi, vă
mulţumesc pentru participare şi operativitate şi vă doresc o zi bună în
continuare.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu George FILIPESCU

SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

Întocmit,
Deliu Vetuţa
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