ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 709/23.01.2013
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 23 ianuarie 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean
Călăraşi, convocată prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 14/17.01.2013
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 25 din 28 de consilieri judeţeni în funcţie, absenţi
motivaţi fiind: Dinulescu Marian, Enciu Niculae, Vrăjitoru Sorinel Marian.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- domnul Miu Mihai – director executiv al D.C.E.P. Călăraşi;
- doamna Brăileanu Daniela – reprezentant al Spitalului de Psihiatrie Săpunari;
- doamna Iuga Daniela – reprezentant al Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi;
- doamna Ştefan Eftimie Steluţa – reprezentant al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Călăraşi;
- domnul Şerban Romulus Dan – manager Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi;
- doamna Manea Dorina – reprezentant al Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi;
- doamna Stan Profira – reprezentant al Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi;
- domnul Constantinscu Leontin – director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială
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 25 din 28 de consilieri judeţeni în funcţie. Din punct de vedere al
regulamentului, şedinţa este statutară.
La mape aveţi procesul verbal al şedinţei anterioare, şedinţa extraordinară din
data de 09.01.2013. Dacă nu aveţi amendamente sau observaţii, supun la vot procesul
verbal.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:

La ordinea de zi vă rog să-mi permiteţi să mai adaug un proiect de hotărâre care
va deveni punctul nr.8, iar punctul ”Diverse” va fi nr. 9.
Supun la vot dacă sunteţi de acord cu această modificare.
În unanimitate aprobat.
Deci ordinea de zi modificată este următoarea:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 168/2012
privind aprobarea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru
anul 2013.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 147/2012 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi
echiparea Ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie Săpunari, judeţul Călăraşi”–Faza
PT+DE.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 148/2012 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării proiectului “Modernizarea Centrului de
Asistenţă Medico-Socială Călăraşi”.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.
91/2010 privind constituirea Consiliilor de administraţie ale spitalelor publice din reţeaua
Consiliului Judeţean Călăraşi.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 126/2010 privind numirea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Călăraşi în Consiliile etice ale spitalelor publice din
reţeaua proprie.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 86/2006 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Comisia judeţeană pentru
incluziune socială.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 108/2005 privind înfiinţarea
Comisiei judeţene de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi şi stabilirea
cuantumului indemnizaţiilor de şedinţe pentru membrii acesteia.
9. Diverse.
Supun la vot ordine de zi modificată.
În unanimitate aprobată.
Domnul Filipescu Răducu George:
De asemenea, propun să dau citire numai titlului proiectelor de hotărâri, având în
vedere că dumneavoastră le-aţi studiat deja în şedinţele de comisii. Vom discuta numai
acolo unde sunt amendamente sau observaţii.
Supun la vot această propunere.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.
168/2012 privind aprobarea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean
Călăraşi, pentru anul 2013.

Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 2 pentru modificarea Hotărârii nr. 147/2012 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării proiectului „Reabilitarea,
modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie Săpunari, judeţul
Călăraşi”–Faza PT+DE.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 22 voturi “pentru” şi 3 “abţineri”: Petcu
Victor, Alecu Gheorghe, Craiu Jolan.
Proiect de hotărâre nr. 3 pentru modificarea Hotărârii nr. 148/2012 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării proiectului “Modernizarea
Centrului de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi”.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 22 voturi “pentru” şi 3 “abţineri”: Petcu
Victor, Alecu Gheorghe, Craiu Jolan.
Proiect de hotărâre nr. 4 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.
91/2010 privind constituirea Consiliilor de administraţie ale spitalelor publice din reţeaua
Consiliului Judeţean Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 5 pentru modificarea Hotărârii nr. 126/2010 privind
numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Călăraşi în Consiliile etice ale spitalelor
publice din reţeaua proprie.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 6 pentru modificarea Hotărârii nr. 86/2006 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Comisia judeţeană pentru
incluziune socială.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Proiect de hotărâre nr. 7 privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi.
Nu sunt amendamente.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu: 24 voturi “pentru” şi 1 “abţinere”:
Mandache Gheorghe.
Proiect de hotărâre nr. 8 pentru modificarea Hotărârii nr. 108/2005 privind
înfiinţarea Comisiei judeţene de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi şi
stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de şedinţe pentru membrii acesteia.
Domnul Filipescu Răducu George:
Domnul secretar vă va face o scurtă prezentare a acestui proiect de hotărâre.
Domnul Tudone Dumitru:
S-a solicitat introducerea peste ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre,
întrucât Comisia judeţeană de evaluare a persoanelor cu handicap este în imposibilitatea
de a–şi exercita atribuţiile datorită faptului că medicul şi asistentul social au intrat în
concediu pentru creşterea copilului şi trebuiesc înlocuiţi. La această dată sunt câteva sute
de dosare aflate în analiză pentru aprobarea indemnizaţiilor de handicap şi celelalte
drepturi aferente. Nu pot fi analizare deoarece nu au aprobare de la ministerul respectiv
pentru a-l putea introduce în Consiliul Judeţean. Azi dimineaţă am primit avizul de la
minister şi tocmai de aceea am propus adăugarea acestui proiect de hotărâre peste
ordinea de zi.
Domnul Dragu Nicolae:
Cât este cuantumul indemnizaţiei?
Domnul Tudone Dumitru:
1% din salariul Preşedintelui.
Domnul Dragu Nicolae:
Nu este mult.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dacă nu sunt alte intervenţii, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
La punctul “Diverse”, dacă sunt solicitări vă rog să le faceţi.
Domnul Vîrtejanu Liviu:
La următoarea şedinţă ordinară, solicit să ni se prezinte:
1. Raportul lui ADI ECOAQUA, referitor la stadiul finalizării investiţiei, mă refer la
cea de 100.000.000 euro.
2. O informare a operatorului regional privind preluarea activităţii apă-canal.
3. O informare a lui ADI SALUBRIS privind stadiul investiţiei ce urmează să
demareze în acest an.
Domnul Muşat Emil:
Domnule preşedinte, stimaţi colegi am rugămintea la executivul Consiliului
Judeţean, pentru că în perioada imediat următoare, probabil februarie-martie va fi pe
ordinea de zi şi aprobarea bugetului propriu al judeţului, să avem o prezentare a
obiectivelor urmărite de Consiliul Judeţean în ceea ce priveşte dezvolatrea economicosocială şi culturală a judeţului, astfel încât şi bugetul să fie repartizat în concordanţă cu

obiectivele stabilite pentru acest an. Aceste obiective să fie extrase din strategia de
dezvoltare a judeţului. Nu ar fi greşit ca această strategie să fie reaşezată pentru acest
an 2013 sau chiar pentru perioada 2013-2020.
Domnul Filipescu Răducu George:
Noi putem să prezentăm lista de investiţii pentru anul 2013 şi, de asemenea,
putem să avem un buget multianual adică pe toată perioada mandatului cu obiectivele
noastre. Bineînţeles asta depinde şi de finanţările pe care le vom avea, inclusiv finanţările
pe exerciţiul bugetar european pe 2014-2020.
Domnul Mandache Gheorghe:
Domnule Preşedinte vreau să fac şi eu o solicitare: vă rog să interveniţi într-o
situaţie administrativă şi anume, să daţi dispoziţie pentru efectuarea legitimaţiilor pentru
consilierii judeţeni.
Domnul Filipescu Răducu George:
Dacă nu mă înşel cred că sunt comandate deja, dar o să ţinem cont de
propunerea dumneavoastră.
Dacă nu mai sunt alte intervenţii, declar închise lucările şedinţei noastre de astăzi
şi vă doresc o zi bună în continuare.
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