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CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 23 iulie 2015, în şedinţa extraordinară a
Consiliului Judeţean Ialomiţa

Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa sunt publice şi se
desfăşoară în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din municipiul
Slobozia.
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa sunt deschise de dl.
vicepreşedinte Ştefan Muşoiu:
Domnul vicepreşedinte Muşoiu: „Bună ziua, domnilor consilieri. Începem şedinţa de
astăzi cu un număr de 27 de consilieri prezenţi, lipsesc motivat domnul consilier Popescu
Ionuţ, domnul Nica Viorel şi domnul Andriescu Adrian.
Mulţumesc celor care au răspuns invitaţiei noastre de a participa la şedinţa
extraordinară de astăzi: domnul Gigi Petre - prefect al judeţului, doamna Adina Stoica de la
CJRAE, doamna Marioare Ene - primăria Slobozia, doamna Ghiţău Gabriela – contabil Liceul
Tehnologic Special „Ion Teodorescu”., domnul Constantin Petrache-director Direcţia pentru
Agricultură Ialomiţa, doamna Doina Roşca – director Centrul Cultural UNESCO „Ionel
Perlea”, doamna Buda Lucreţia – DGASPC Ialomiţa.
Declar deschisă şedinţa de astăzi. Înainte de a intra pe ordinea de zi a acestei şedinţe
fac câteva menţiuni, practic solicităm scoaterea de pe ordinea de zi a unui proiect de
hotărâre care viza contractarea unui avocat pentru reprezentarea Consiliului Judeţean
Ialomiţa la Tribunalul Bucureşti, în procesul în care suntem consideraţi parte vătămată şi
introducerea unui alt proiect de hotărâre care vizează rezultatul concursului de
management pentru Muzeul Naţional al Agriculturii. O să-l rog pe domnul vicepreşedinte
Martin Ioan, care a fost iniţiatorul primului proiect de hotărâre, să facă câteva menţiuni.”
Domnul vicepreşedinte Martin Ioan:”Am luat decizia scoaterii de pe ordinea de zi a
acestui proiect de hotărâre în următoarele considerente, pe data de 25 august este primul
termen de judecată în acest proces, la Tribunalul Bucureşti, în funcţie de problematica care
se va ridica şi ce competenţe trebuie să aibă apărătorul nostru, dacă va fi oportun vom
promova în septembrie sau octombrie un astfel de proiect, iar dacă juriştii noştri au
competenţa necesară nu mai contractăm. Vă mulţumesc!”
Domnul vicepreşedinte Muşoiu:”Practic acest proiect de hotărâre se născuse ca
urmare a înştiinţării de către Tribunalul Bucureşti că suntem parte vătămată în acest proces,
juriştii noştri neavând competenţă în cauze penale am considerat că ar fi bine să contractăm
un serviciu pe această linie. După referinţele pe care le-a făcut domnul vicepreşedinte
Martin rămâne să analizăm oportunitatea sau nu, a acestui proiect de hotărâre.
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Supun votului dumneavoastră ordinea de zi modificată prin scoaterea unui proiect de
hotărâre şi introducerea la ultimul punct a unui alt proiect:
- Cine este „pentru”?
Se abţine cineva, este cineva împotrivă ?
Cu 27 voturi „pentru” intrăm în ordinea de zi.”
Domnul secretar: „Bună ziua doamnelor şi domnilor, stimaţi invitaţi, distinşi
reprezentanţi ai presei locale. Deschidem ordinea şedinţei extraordinare de astăzi cu un
proiect de hotărâre care propune modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 31/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările
şi completările ulterioare.
Proiectul de hotărâre are avize favorabile de la Comisia juridică, Comisia de
muncă şi Comisia economică a Consiliului judeţean şi pe fond propune modificări în statul
de funcţii al Consiliului Judeţean Ialomiţa. Este vorba de cinci posturi, două în cadrul
Direcţiei Buget Finanţe şi se propune transformarea din consilier, clasa I, grad profesional
superior, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul
Compartimentului Buget Contabilitate, din consilier, grad profesional superior, se
transformă în consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului
Finanţare Programe/Proiecte şi Investiţii, la Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism,
Compartimentul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism un post de referent, clasa III, grad
profesional superior, se transformă în referent, clasa III, grad profesional debutant, şi în
cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Serviciul Management de Proiect două posturi,
unul de consilier, clasa I, grad profesional asistent, se transformă în consilier superior iar
celălalt din consilier principal în consilier grad profesional asistent. Aceste posturi sunt toate
vacante, la acest moment, iar potrivit legii ordonatorul principal de credite poate să
propună modificarea statului de funcţii.”
Domnul vicepreşedinte Muşoiu: „Din păcate, aşa cum bine ştiţi şi dumneavoastră,
oferta de muncă din cadrul UAT-urilor nu mai este la fel de motivantă cum era şi suntem
nevoiţi, pentru că aceste posturi nu s-au ocupat, să le transformăm în grade inferioare
pentru a reuşi să facem angajări cu oameni care sunt doritori să înceapă o carieră
profesională ca şi funcţionari publici. Dacă aveţi nelămuriri……..
- Cine este „pentru” acest proiect? Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Cu 27 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat.”
Domnul secretar: „Al doilea proiect de hotărâre propune aprobarea execuţiei
bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2015.
Proiectul de hotărâre a fost analizat şi are aviz favorabil de la toate cele cinci comisii
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi potrivit obligaţiilor instituite de
către Legea 273/2006 privind finanţele publice locale se supune de către ordonatorul
principal de credite, plenului Consiliului judeţean, aprobarea execuţiei bugetului general al
judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2015, conform anexelor 1-5 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.”
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Domnul vicepreşedinte Muşoiu: „ În această perioadă procesul bugetar s-a
desfăşurat în limitele proiectelor bugetare autorizate pe fiecare categorie de cheltuieli, cu
respectarea prevederilor legale. Nivelul de venituri încasate de către Consiliul judeţean a
fost superior nivelului de cheltuieli. Observaţii….
Supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este „pentru” acest proiect? Se abţine cineva? Este cineva împotrivă?
Cu 27 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat.”
Domnul secretar: „Următorul proiect de hotărâre propune aprobarea rectificării
bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015.
Proiectul a fost analizat şi are avize favorabile de la cele cinci comisii de specialitate
ale Consiliului judeţean şi propune, în esenţă, rectificarea bugetului propriu al judeţului
Ialomiţa pe anul 2015, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi
secţiuni, la venituri în sumă de 149.401,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 149.410,00 mii lei
cu un deficit de 9,00 mii lei, potrivit pct. I din anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii, al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2015, pe
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri și cheltuieli în
sumă de 12.752,00 mii lei, potrivit pct. II din anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile al judeţului Ialomiţa pe anul
2015, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri și
cheltuieli în sumă de 581,00 mii lei, potrivit pct. III din anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.”
Domnul vicepreşedinte Muşoiu: „Practic se propune diminuarea bugetului local cu
581 mii lei şi aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile cu aceeaşi sumă în
cadrul DGASPC, în proiectul Voluntariat, Iniţiativă, Profesionalism. Este un proiect aprobat
într-o şedinţă anterioară, un proiect de prevenire a abandonului şcolar. De asemenea se
propune alocarea sumei de 84 mii lei pentru două studii de fezabilitate în cadrul Spitalului
judeţean pentru modernizarea, extinderea şi dotarea UPU şi un alt studiu de fezabilitate
pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Slobozia. Aceste studii de fezabilitate dorim să le întocmim pentru absorbţia de
fonduri europene pentru a îmbunătăţii calitatea serviciilor medicale oferite de Spitalul
Judeţean de Urgenţă Slobozia.
Am aprobat suma de 7 mii lei pentru o documentaţie de atribuire lucrări de
intervenţie şi detalii de execuţie la reparaţii capitale a instalaţiei electrice la Liceul special
„Ion Teodorescu” Slobozia. Întrebări….”
Domnul vicepreşedinte Martin Ioan:”Două scurte precizări, estimăm ca în luna
octombrie să se deschidă o nouă sesiune de depunere de proiecte pe noul POR, întocmind
toate documentaţiile tehnice necesare ca să depunem două cereri de finanţare
nerambursabilă, prima pentru reabilitarea ambulatoriului policlinicii din Slobozia, tot ce
înseamnă tâmplărie, pavimente, zugrăveli, instalaţie electrică, instalaţie sanitară, instalaţie
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de încălzire şi dotarea cu aparatură modernă medicală, un tomograf, aparat de radiologie,
trei ecografe. Avem această posibilitate pentru UAT-urile care au în subordine unităţi
spitaliceşti, se pot acorda finanţări până la 98% din sumă nerambursabilă.
De asemenea, având în vedere creşterea activităţii UPU, pe care am finalizat-o în
anul 2009 şi ne dorim o extindere a acestei unităţi şi de asemenea dotarea cu aparatură
modernă.
La Liceul special instalaţia electrică are o vechime de 50 de ani, îngropată pe un
suport de aluminiu în pereţii prefabricaţi, nu se poate interveni având în vedere specificul şi
caracterul special al unităţii de învăţământ nu se poate face o instalaţie aparentă şi ca
urmare propunem întocmirea acestei documentaţii şi efectuarea, ulterior, de lucrări
etapizate ca să nu perturbăm procesul educaţional din această unitate de învăţământ.
Şi nu în ultimul rând, peste o săptămână va avea loc la Amara Festivalul Trofeul
Tinereţii, noi suntem parteneri şi asigurăm partea noastră de cofinanţare prin cele două
instituţii de cultură, Centrul de Conservare a Creaţiei şi Centrul Cultural „Ionel Perlea”.
Domnul consilier Mitrică:”Am câteva întrebări, vreau să-mi spuneţi când s-a făcut
contractarea pentru drumurile judeţene, pentru că între Moviliţa şi Dridu drumul este sub
orice critică şi tirurile nu mai pot circula pe acolo şi ce mai ştiţi de podul de la Adâncata,
pentru că am primit observaţii de la domnul primar de acolo. Am mai depus o notă de
fundamentare pentru Spitalul Urziceni, cu nr.6231, ne-ar trebui nişte bani pentru
acreditarea spitalului. Vă mulţumesc!”
Domnul vicepreşedinte Muşoiu: „Mulţumesc pentru întrebări, domnule consilier. La
prima întrebare răspunsul nostru este că această documentaţie se află în analiză, de fapt
dosarele firmelor participante se află în analiza celor de la achiziţii, pot să vă spun din ceea
ce cunosc în acest moment că s-a trecut de faza de eligibilitate, se analizează oferta tehnică
şi s-a trecut şi la analiza ofertei financiare. Estimăm că până pe 15 august să avem un
contract pentru serviciul de întreţinere şi drumuri.
La cea de-a doua întrebare, este în atenţia noastră această lucrare şi săptămâna
viitoare ne-am propus, împreună cu proiectantul, să dăm drumul lucrărilor de forare pentru
montarea pilonilor la partea de structură de rezistenţă, urmând ca în septembrie să vină şi
grinzile. Dacă nu mai sunt alte întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este „pentru” acest proiect de hotărâre? Se abţine cineva? Este cineva
împotrivă?
Cu 27 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat.”
Domnul secretar: „ Următorul proiect propune aprobarea decontării cheltuielilor
pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa şi de la Liceul Tehnologic Special „Ion
Teodorescu” Slobozia, pentru luna iunie 2015.
Este deja un proiect clasic şi se referă la decontarea cheltuielilor pentru naveta
cadrelor didactice de la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa,
pentru luna iunie 2015, în sumă totală de 400,00 lei, cu încadrarea în bugetul aprobat,
potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta.
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Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului
didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia pentru luna iunie
2015, în sumă totală de 508,00 lei, cu încadrarea în bugetul aprobat, potrivit anexei nr. 2,
care face parte integrantă din prezenta.
Fac precizarea că a apărut săptămâna trecută un act normative care urmează să fie
publicat în Monitorul Oficial şi s-ar putea să nu mai fim nevoiţi decât să facem alocarea
bugetară în bugetul acestor unităţi de învăţământ şi practic decontul să fie aprobat de către
Consiliul de Administraţie.”
Domnul vicepreşedinte Muşoiu: „Aţi văzut că iniţiativele consilierilor judeţeni din
Ialomiţa capătă contur şi finalitate, foarte multe de spus la acest proiect nu sunt.…..”
Domnul consilier Sitaru:”Cred că tocmai am dublat costurile cu hârtia care a-ţi
consumat-o pentru noi, cu venitul la şedinţă….”
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Domnul vicepreşedinte Muşoiu:”Supun aprobării acest proiect de hotărâre:
Cine este „pentru” acest proiect de hotărâre? Se abţine cineva? Este cineva
împotrivă?
Cu 27 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat.”

Domnul secretar: „Continuăm ordinea şedinţei de astăzi cu un proiect de hotărâre
care propune avizarea tarifului pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport (AST),
pentru transporturile care depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise, prevăzute
de lege, în municipiul Slobozia.
Actul normativ are la bază un raport al direcţiei tehnice, a fost analizat şi a primit aviz
favorabil de la Comisia juridică şi Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului şi propune,
pe fond, avizarea favorabilă tariful de 10 lei/tonă/km pentru eliberarea autorizaţiei speciale
de transport (AST), pentru transporturile care depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime
admise, prevăzute de lege, în municipiul Slobozia.”
Domnul vicepreşedinte Muşoiu: „Conform OG 43/1997 privind regimul drumurilor,
autorităţile administraţiei publice locale stabilesc prin hotărâre de consiliu local tarife
suplimentare de utilizare a drumurilor pentru efectuarea transportului cu vehicule cu
depăşirea maselor sau dimensiunilor maxime admise, pentru drumurile de interes local, dar
cu avizul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Primăria Slobozia a făcut o adresă către noi în acest sens, prin care au stabilit un tarif
de 10 lei/ t/ km în vederea eliberării autorizaţiei de transport pentru astfel de transporturi.
Opinii, observaţii……
- Cine este „pentru” acest proiect de hotărâre? Se abţine cineva? Este cineva
împotrivă?
Cu 27voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost aprobat.”
Domnul secretar:” Următorul proiect de hotărâre, unul extrem de important pentru
activitatea economică a judeţului Ialomiţa în acest moment, se referă la modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 87 din 11.12.2014 privind stabilirea preţurilor
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medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din
cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2015.
Proiectul de hotărâre a fost analizat şi avizat favorabil de către Comisia economică,
are la bază o propunere formulată de către Direcţia Agricolă din judeţul Ialomiţa, ca
organism de specialitate al Ministerului Agriculturii, care are competenţa legală, potrivit
Codului Fiscal, de a propune acest preţ mediu al produselor agricole.
Acestea sunt:
a) grâu
- 0.71 lei/kg;
b) orz furaj
- 0.62 lei/Kg;
c) rapiţă
- 1.70 lei/Kg.”
Domnul vicepreşedinte Muşoiu: „Aşa cum bine ştiţi, conform Codului Fiscal,
stabilirea preţului mediu la cereale este un atribut şi totodată o obligaţie a Consiliului
judeţean, acest preţ constituind baza de calcul a venitului anual brut a venitului obţinut de
locuitorii judeţului prin cedarea folosinţei bunurilor prin arendare. Preţurile sunt cele spuse
de domnul secretar şi sunt stabilite de către Direcţia Agricolă, noi doar luăm act de această
decizie. Observaţii…. ”
Domnul consilier Ionescu: „ Domnule preşedinte, m-am uitat la acest proiect şi vă
spun drept că nu o să-l votez şi recomand şi colegilor mei acelaşi lucru. Motivez acest lucru
prin faptul că acum două luni de zile am aprobat un preţ, acel preţ a stat la baza proiectelor
pe care şi le-a făcut fiecare agricultor, şi-a făcut nişte planuri…etc. deja orzul, rapiţa şi grâul
au fost vândute. Cei care lucrează în agricultură mi-au transmis că s-au vândut cu 6,5 lei/kg
grâu. În aceste condiţii dăm peste cap planurile făcute de aceşti oameni şi-i punem să
plătească nişte impozite la sume pe care nu le-au încasat. Eu aş respinge acest proiect şi aş
propune să rămână ultimul proiect votat şi care corespunde realităţii. Cred că nu trebuie să
ne transformăm în foşti administratori de pieţe care în fiecare sâmbătă puneau mercurialul.
Venim în fiecare lună şi modificăm aceste preţuri… oamenii aceştia care-şi fac planuri de
afaceri, pe ce să se bazeze? Eu nu sunt de acord mai ales că aceste preţuri nu sunt reale, nu
cred că este posibil ca în timpul jocului să intervenim şi să modificăm preţurile. De ce nu aţi
făcut acest lucru înainte de campanie pentru că oamenii au vândut deja cerealele?”
Domnul vicepreşedinte Muşoiu: „Am înţeles, domnule consilier, vreau să vă readuc
aminte că ultimul proiect de hotărâre de acest gen a fost aprobat în luna decembrie 2014,
dar pentru mai multe lămuriri l-aş ruga pe domnul director al Direcţiei Agricole Ialomiţa,
domnul Petrache, să ia cuvântul, cu acceptul dumneavoastră. Vă rugăm să ne spuneţi care
au fost criteriile de stabilire a acestui preţ, considerentele pentru ca să înţeleagă toată
lumea.”
Domnul Constantin Petrache:”Domnule preşedinte vreau să transmit consilierilor că
instituţia noastră are o procedură clar legiferată, noi nu am făcut decât să culegem datele,
să le prelucrăm. Acesta este preţul care a ieşit dintr-un calcul matematic, facem medii
ponderate şi stabilim clar. Nimeni nu-şi permite să arunce pe piaţă un preţ fără a fi
verificat.”
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Domnul consilier Sitaru:”Ştiţi că chiar eu v-am sunat ca să facem discuţia asta
pentru că în fiecare an preţurile la cereale sunt foarte fluide. Are dreptate domnul avocat şi
pe mine m-a oprit astăzi un agricultor care a vândut grâul cu 6,5. Este normal ca preţul să fie
stabilit la început de campanie pentru că aceste preţuri sunt mai mari iarna şi mai mici când
se vinde recolta. În această vară preţurile au fost foarte fluctuante şi domnul Petrache are
dreptate când spune că au făcut nişte socoteli şi cu o medie ponderată a ajuns la acest preţ.
Este foarte greu să faci un preţ care să mulţumească pe toată lumea şi eu cred că ar trebui
ca acest lucru să-l stabilească Ministerul Agriculturii pe regiuni sau pe judeţe şi nu Consiliul
judeţean pentru că ar trebui să fie un mod de impozitare unitar. Acestea sunt necesare în
preajma campaniei pentru a reflecta realitatea din campanie.”
Domnul vicepreşedinte Martin:”Fac precizarea că noi nu stabilim preţul grâului
acum, stabilim preţul care se calculează pentru calcului impozitului pe profit la proprietarii
de teren care primesc arenda în natură. Deci nu este preţul la care se decontează, este doar
o unitate de referinţă cu care se face acest calcul. Metodologia este dată de un Ordin, mai
mult preţurile respective sunt culese din judeţ sau de la marii cumpărători din această zonă
geografică şi în mod normal stă la baza calculării impozitului pe cedarea folosinţei bunurilor.
Nu putem să-l punem nici prea mic pentru că atunci dezavantajăm cetăţenii judeţului care
nu au pământ, nici prea mare ca să nu-i dezavantajăm pe cei care au pământ în proprietate
sau în arendă. Din această cauză legiuitorul a stabilit această procedură imparţială de
stabilire a unui preţ la care se calculează taxele şi impozitele.”
Domnul consilier Popescu Nicolae:”Aş vrea să fac precizarea că domnul avocat a
avut o părere corectă şi constructivă dar mie mi se pare că totuşi preţurile sunt echitabile.
Atunci când s-a făcut un calcul Direcţia Agricolă ia preţurile de achiziţie de la marile
companii şi a stabilit un preţ mediu. Din acest punct de vedere nu putem să avem obiecţiuni
şi nici nu cred că Direcţia Agricolă a avut un interes să umfle preţul sau să-l scadă şi ca atare
trebuie să fim de acord cu acest lucru. Vrem, nu vrem cam astea au fost preţurile care s-au
vehiculat pe piaţă. Este de asemenea foarte important că majoritatea avem în contract de
arendare stipulat faptul că ne referim la preţul grâului la momentul recoltării. Repet, mie mi
se pare că acest preţ este corect şi cel mai important preţ este preţul grâului pentru că
arenda este evaluată şi stabilită ca şi influenţă la unitatea de măsură grâu.”
Domnul consilier Ionescu: „Eu am vorbit cu un arendaş nu foarte mare şi mi-a spus
că a vândut grâul cu 6,5 iar acum el trebuie să dea proprietarului de teren 7,15, deci el
trebuie să pună din buzunar această diferenţă pentru că oamenii nu vor în natură ci în bani
la nivelul acestui preţ stabilit de noi.”
Domnul consilier Mihăilă: „Am citit art.62, alin.2 din Codul Fiscal şi spune foarte clar
acolo că aceste hotărâri se emit înainte de începerea anului fiscal, mă întreb de ce emitem
noi în mijlocul anului fiscal.”
Domnul secretar: „Legiuitorul a adăugat la art.62, 2.2 încă un articol 2.2.1, care
spune cam aşa „în cazul în care preţurile medii ale produselor agricole stabilite potrivit
art.62 2.2 au fost modificate în cursul anului fiscal de realizare a venitului, potrivit
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procedurii, noile preţuri pentru evaluarea în lei a veniturilor din arendă exprimată în natură
pentru determinarea bazei impozabile se aplică începând cu data de 01 a lunii următoare
comunicării acestora către Direcţiile Generale de Finanţe Publice”. Prin urmare, prin acest
articol se dă posibilitatea Consiliilor judeţene să intervină şi pe parcursul anului, la
momentul recoltării, care este unul optim, să modifice aceste preţuri.
Legat de posibilul conflict de interese, exista acum câţiva ani, atunci când Direcţia
Agricolă comunica un preţ minim şi unul maxim, atunci prin votul plenului consilierii
judeţeni care puteau avea un interes în această cauză puteau stabili ca preţul să fie mai mic
sau mai mare. La acest moment nu mai există conflict de interese întrucât este vorba de un
preţ stabilit după o metodologie, prin Ordin al Ministrului Agriculturii şi practic este un act
cu caracter constatator. Dar dacă doriţi să nu participaţi la vot, nu este nici o problemă.”
Domnul vicepreşedinte Muşoiu:”Mulţumim…dacă nu mai sunt alte intervenţii……vă
supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este „pentru” acest proiect de hotărâre? Se abţine cineva? Este cineva
împotrivă?
Cu 23 voturi „pentru”, o „abţinere” (domnul Mihăilă), 1 vot „împotrivă” (domnul
Ionescu), domnul Sitaru şi domnul Popescu nu participă la vot, proiectul de hotărâre a fost
aprobat.”
Domnul secretar: „Continuăm ordinea şedinţei de astăzi cu un proiect de hotărâre
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa 30/2015 privind
aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru
atribuirea acordului-cadru privind lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene.
Proiectul de hotărâre are aviz favorabil de la Comisia juridică şi Comisia de urbanism
şi propune modificarea la acea procedură de achiziţie publică doar a unor membri din
cadrul comisiei. Este vorba despre doamna Maria Dinu care se înlocuieşte cu Graţiela Gurlea
care era membru de rezervă în acea comisie. Mihaela Laura Voinescu fosta noastră colegă
se înlocuieşte cu domnul Iulian Coconcea de la Direcţia de Investiţii şi Servicii Publice şi la
membri de rezervă se mai adaugă doamna Gabriela Teodorescu din cadrul Serviciului Juridic
din Direcţia Coordonare Organizare a Consiliului judeţean.
De asemenea se propune prin acest proiect de hotărâre, mandatarea preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa de a face prin dispoziţie eventuale alte modificări în cadrul
comisiei de evaluare a ofertelor în cazul în care vor mai exista indisponibilităţi temporare,
pentru a nu mai intra în plen.”
Domnul vicepreşedinte Muşoiu: „Aşa cum a spus domnul secretar, practic s-a
înlocuit preşedintele comisiei de achiziţii şi un membru deoarece doamna Maria Dinu se
află în concediu de odihnă şi pentru că domnişoara Mihaela Voinescu nu mai lucrează la
Consiliul judeţean. Întrebări….
- Cine este „pentru” acest proiect de hotărâre? Se abţine cineva? Este cineva
împotrivă?
Cu 27 voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.”
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Domnul secretar: „Ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea şedinţei de astăzi,
modificată prin aprobarea dumneavoastră, se referă la aprobarea rezultatului final al
concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al
Muzeului Agriculturii din Slobozia.
Proiectul de hotărâre are avizul Comisiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean
Ialomiţa şi propune aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management,
pentru Muzeul Agriculturii, rezultat care este consemnat în anexa nr.1 la proiectul de
hotărâre.
De asemenea se aprobă proiectul de management depus de domnul Petre Gheorghe,
declarat câştigător de comisia de concurs, conform anexei nr.2 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Domnul Petre Gheorghe se numeşte în funcţia de manager al Muzeului Agriculturii
Slobozia, funcţie ce va fi exercitată pe bază de contract de management.
Contractul de management se încheie pe o perioadă egală cu cea pentru care a fost
aprobat proiectul de management, clauzele acestuia urmând a fi negociate cu ordonatorul
principal de credite al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu respectarea dispoziţiilor legale.”
Domnul vicepreşedinte Muşoiu: „Domnul director Gheorghe Petre a obţinut un
punctaj de 9,82 în urma acestui examen, îl felicit şi-i urez succes pentru următorii cinci ani.
Dacă domnul director doreşte să aibă o intervenţie….”
Domnul Gheorghe Petre: „Vă mulţumesc că-mi daţi posibilitatea să spun câteva
cuvinte. În primul rând vreau să menţionez că pe mandatul trecut am avut o colaborare
foarte bună cu Consiliul judeţean, cu conducerea Consiliului judeţean şi în general cu toate
instituţiile culturale ale judeţului Ialomiţa, fapt care a putut să-mi dea posibilitatea să
îndeplinesc în totalitate vechiul proiect de management şi pe lângă acesta să dezvolt şi o
altă serie de acţiuni, de activităţi culturale legate de profilul muzeului care au scos în
evidenţă muzeul nostru la nivel local, naţional şi internaţional.
Aveţi în faţă noul proiect de management şi după cum observaţi în continuare
activitatea noastră se bazează pe prezentarea patrimoniului cultural agricol din România,
pentru că muzeul nostru este un Muzeu Naţional fiind singurul de profil din ţară şi din
Europa. Strădania noastră va fi aceea să prezentăm la cel mai înalt nivel acest patrimoniu,
să-l restaurăm şi să reuşim să realizăm expoziţiile şi activităţile culturale pe care le-am
prezentat în proiectul de management. Vreau să vă spun că acestea sunt un minimal, adică
perspectivele noului mandat implică mai multe acţiuni şi vom profita de toate evenimentele
care se crează, vom avea o colaborare cu Camera de Comerţ în zona agriculturii. Sper să mă
bucur în continuare de sprijinul dumneavoastră, a consilierilor judeţeni, a conducerii
judeţului Ialomiţa şi să putem să punem în valoare acest patrimoniu care este unicat în
România. Vă mulţumesc!”
Domnul vicepreşedinte Muşoiu: „Mulţumesc, domnule director, sunt convins că veţi
face demersuri în continuare pentru contractarea unor proiecte pe fonduri
europene…..dacă nu aveţi opinii sau observaţii…vă supun la vot proiectul de hotărâre:
- Cine este „pentru” acest proiect de hotărâre? Se abţine cineva? Este cineva
împotrivă?
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Cu 26 voturi „pentru”(domnul Petre Gheorghe nu votează), proiectul a fost adoptat.”
La capitolul diverse aş dori să relatez câteva aspecte legate de activitatea Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slobozia. Ştiţi foarte bine că actualul manager, doamna Violeta Şapira,
a solicitat încetarea contractului cu acordul ambelor părţi. După ce am purtat câteva discuţii
cu dânsa pentru a-şi retrage această cerere, deoarece am considerat că până în acest
moment a manageriat eficient activitatea spitalului, de la data depunerii cererii am propus
unui număr de cinci medici preluarea interimatului dar nu am ajuns la nici un consens cu
nici unul din aceştia şi am hotărât împreună cu doamna doctor Şapir, să rămână în
continuare până la identificarea unei alte soluţii pentru postul de manager. Aşadar, dânsa
este în continuare la conducerea Spitalului Judeţean şi vreau să vă mai spun că pentru
postul de manager medical a expirat perioada de interimat a domnului doctor Tron şi am
numit un alt medic în persoana domnului doctor Malicenco Dan Mihai. Este un doctor care
a venit în acest spital în urmă cu doi ani, un doctor care s-a făcut remarcat în activitatea
dânsului în cadrul spitalului şi l-am avut în vedere pentru această nominalizare după ce am
discutat cu câţiva medici din spital şi am înţeles că prestanţa dânsului este una potrivită şi
astfel din 21 iulie este noul manager medical interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slobozia, pe o perioadă de 6 luni până la organizarea concursului pentru ocuparea acestui
post.
Domnul prefect doreşte să ne adreseze câteva cuvinte….”
Domnul prefect Gigi Petre: „Mulţumesc, domnule vicepreşedinte, felicit, în numele
instituţiei pe care o reprezint, pe domnul Petre Gheorghe pentru rezultatul obţinut, are un
proiect de management îndrăzneţ şi-i urez succes în realizarea obiectivelor propuse.
S-a produs un pic de rumoare la stabilirea preţului mediu la cereale. Discuţiile
acestea apar în fiecare an, părerea mea este că nu trebuie transformat Consiliul judeţean
într-o autoritate de reglementare fiscală. La acest moment Ministerul Agriculturii cu
Ministerul de Finanţe prin Direcţiile Agricole Judeţene stabilesc acest lucru, mai ales că
Ordinul este foarte clar iar prin Consiliul judeţean se ia act de acest lucru.
Vis a vis de spital, pe lângă problemele care sunt privind managementul vreau să
aduc la cunoştinţă consilierilor judeţeni că este o problemă destul de serioasă şi la Spitalul
Municipal Urziceni. Aici nu era decât un medic internist care s-a îmbolnăvit şi astfel nu se
mai poate asigura linia de gardă pe interne. În aceste condiţii am discutat cu domnul
ministru Arafat şi am încercat şi la nivelul spitalului din Slobozia şi nimeni nu a avut
disponibilitatea să meargă măcar o perioadă acolo şi astfel tot ce este urgenţă pe interne la
Urziceni se transferă la Slobozia sau la Bucureşti. A fost suplimentat numărul de ambulanţe
pentru zona Urziceni ca să poată asigura aceste transferuri de urgenţă. Dacă această
perioadă se va lungi, nu ştiu cum vom face faţă situaţiei, mai ales că avem o perioadă de
caniculă. Avem promisiunea de la domnul ministru că va căuta prin spitalele din Bucureşti
doi rezidenţi care să poată face gardă la Urziceni.
Legat de starea drumurilor judeţene, fac precizarea că la începutul anului, tot în
şedinţă de Consiliu judeţean ni s-a spus că în iunie o să înceapă reparaţiile pe aceste
drumuri, suntem aproape de luna august şi nu s-a făcut nimic. Dacă nu fructificăm această
perioadă de vară, vom avea mari, mari probleme.”
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Domnul vicepreşedinte Martin: „Din păcate, în comisia de evaluare sunt două
reprezentante ale Direcţiei Generale a Finanţelor Publice care au un program limitat, din
această cauză procedura este mult întârziată, suntem în evaluare de 41 de zile. Dacă ne
ajutaţi şi ne susţineţi să avem o prezenţă insistentă din partea celor două reprezentante ne
vom mişca mai rapid. Deci, întârzierea nu se datorează Consiliului judeţean.”
Domnul prefect Gigi Petre: „Nu am ştiut că întârzierea este de la Direcţia de Finanţe,
vă promit că vorbesc şi se rezolvă.”
Domnul vicepreşedinte Muşoiu:”Aş vrea să mai adaug faptul că în luna august nu
cred că vom mai avea şedinţă de Consiliu judeţean, este o perioadă a concediilor şi eu voi
intra în concediu în perioada 27-31 iulie şi 17-28 august şi apoi domnul vicepreşedinte
Martin.
Declar închide lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal în două exemplare, unul
pentru a fi afişat la sediul instituţiei.”
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