ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Nr. 14460/13.11.2014
PROCES VERBAL,
încheiat astăzi 13 Noiembrie 2014, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi
convocată de îndată, prin dispoziţia Preşedintelui nr. 498/12.11.2014
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 convocată de
îndată.
La lucrările şedinţei au participat 24 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie, fiind absent motivat:
Iliescu Eugenia, iar absenţi nemotivat: Dinulescu Marian, Dragu Nicolae, Ghiveciu Camelia, Muşat Emil,
Vîrtejanu Liviu.
Şedinţa este statutară.
Ca invitaţi participă:
- directori din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- reprezentanţi mass – media.
Domnul Filipescu Răducu George:
Bună ziua domnilor consilieri, suntem prezenţi 24 din 30 de consilieri judeţeni în funcţie. Din punct de
vedere al regulamentului, şedinţa este statutară.
Aveţi în faţă procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 29.10.2014. Dacă nu aveţi amendamente
sau comentarii, îl supun la vot.
În unanimitate aprobat.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării finanţării rambursabile interne în valoare de
17.000.000 lei .
Supun la vot ordinea de zi.
În unanimitate aprobată.
Proiect de hotărâre nr. 1 privind aprobarea garantării finanţării rambursabile interne în valoare de
17.000.000 lei .
Domnul Filipescu Răducu George:
Având în vedere că proiectul de hotărâre v-a fost trimis de ieri pe tablete şi aţi avut destul timp să-l
studiaţi, vă rog, dacă aveţi de formulat vreun amendament sau dacă aveţi vreun comentariu, vă ascult.
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.
În unanimitate aprobat.
Domnul Filipescu Răducu George:
Acestea fiind spuse, închei lucrările şedinţei noastre de astăzi, 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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