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CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

PROCES‐VERBAL
Încheiat azi, 25 octombrie 2013, în şedința extraordinară a
Consiliului Județean Ialomița
Lucrările şedinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița sunt publice şi se
desfăşoară în sala de şedințe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din municipiul
Slobozia.
Lucrările şedinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița sunt deschise de dl.
preşedinte Vasile Silvian Ciupercă:
Domnul preşedinte: „Bună ziua, distinşi invitați, vă salut cu respect, domnilor
reprezentanți ai presei locale, stimați colegi! Informațiile primite de la secretariat confirmă
faptul că suntem în cvorum, sunt prezenți 28 de consilieri județeni. Lipsesc motivat domnul
Şonchereche Laurențiu, domnul Popescu Ionuț şi domnul Muşoiu Ştefan. Au răspuns
invitației noastre domnul Nicolae Badea şi doamna Romaniuc de la DGASPC Ialomița,
doamna Giorgiana Țurlui de la Asociația COLFASA şi domnul Calid de la Asociația Română
BUTIC.
Vă spun tuturor bine ați venit şi declar deschise lucrările şedinței extraordinare de
astăzi. Înainte de ordinea de zi vreau să vă anunț că secretarul județului este absent motivat
şi prin Dispoziția semnată de mine, astăzi şedința, din punct de vedere juridic va fi condusă
de către domnul director adjunct Iulian Dogaru.
Vă cer îngăduința de a vă prezenta timp de 7 minute o sinteză artistică cu privire la
evenimentul legat de mitul fondator al județului Ialomița, manifestarea de la Casa Tudorii,
manifestare publică cu multiple valențe care s‐a desfăşurat în urmă cu două săptămâni.
Mulțumesc foarte mult tuturor consilierilor județeni care au participat la eveniment,
la pregătirea şi la desfăşurarea lui. Mulțumesc în mod deosebit doamnei Zenica Urloiu care
a acceptat o misiune mai complicată, aceea de a conduce juriul care a evaluat toate ofertele
de rețete, toate fanteziile culinare şi toate elementele care au fost acolo de natură să
impresioneze juriul şi să obțină o distincție pentru tradiție, pentru calitate şi pentru
posibilitatea de a ajunge pe piață respectivele rețete pentru bucuria tuturor consumatorilor.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mulțumim încă o dată tuturor instituțiilor care au contribuit la această reuşită unde
s‐au adunat 800 de oameni.
Vă supun la vot ordinea de zi a şedinței extraordinare a Consiliului județean, cu cinci
puncte:
‐ Cine este „pentru”?
Se abține cineva, este cineva împotrivă ?
Cu 28 voturi „pentru” intrăm astfel în ordinea de zi.”
Domnul director Iulian Dogaru: ”Bună ziua, deschidem lucrările şedinței
extraordinare de astăzi cu proiectul de hotărâre care vizează aprobarea execuției bugetului
general al județului Ialomița aferentă trimestrului III, anul 2013.
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Proiectul de hotărâre însoțit de raportul Direcției Buget‐Finanțe a fost analizat în
cadrul tuturor celor cinci comisii de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița, acestea
întocmind rapoarte favorabile.
Pe fond, proiectul propune aprobarea execuției bugetului general al județului
Ialomița aferentă trimestrului III, anul 2013, conform anexelor nr. 1‐4 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri este asigurată de Preşedintele
Consiliului Județean Ialomița şi va fi comunicată prin grija Direcției Coordonare Organizare.
Domnul preşedinte: ”Ştiți foarte bine că această prevedere legală de a aproba
execuția trimestrială a bugetelor este de natură să ofere forului deliberativ semnalele
necesare pentru corecțiile care trebuie să apară ca urmare a evaluării execuției. Avem şi noi
semnale importante, cel excedent de 3 mii, aşa cum se precizează, este un excedent la
această etapă ca urmare a plăților care se vor face şi în aceste zile şi în lunile următoare.
Sunt semnale în legătură cu veniturile, la categoria contractelor de concesiune unde ne‐am
corectat acum o lună şi jumătate, ca urmare a rezilierii unor contracte. În anexa 2 sunt
informații interesante despre nivelul încasării veniturilor proprii pentru instituțiile cu
finanțare parțială sau totală. Toate aceste lucruri sunt exprimate în anexele la proiectul de
hotărâre.
Comentarii, opinii, observații…...
Vă supun la vot proiectul de hotărâre:
‐ Cine este „pentru” acest proiect de hotărâre? Se abține cineva? Este cineva
împotrivă?
Cu 28 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.”
Domnul director Iulian Dogaru: ”Al doilea proiect de hotărâre propune Planului de
ocupare a funcțiilor publice, pe anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Ialomița, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița şi Camera Agricolă
Județeană Ialomița.
Proiectul de hotărâre însoțit de raportul Direcției Buget‐Finanțe, a fost analizat în
cadrul a trei comisii de specialitate, Comisia economico‐financiară, Comisia pentru muncă,
respectiv Comisia juridică. Cele trei comisii au întocmit rapoarte favorabile.
Pe fond, se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice, pe anul 2014, pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, conform anexei nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice, pe anul 2014, pentru Direcția
Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița, conform anexei nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice, pe anul 2014, pentru Camera
Agricolă Județeană Ialomița, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 01.01.2014.
Domnul preşedinte: ”Statutul funcționarului public şi un act normativ care vizează
întocmirea şi această manieră de a face predictibilă situația din domeniul resurselor umane
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în instituțiile publice, în instituțiile care au funcții publice. Aceste acte normative au
guvernat şi realizarea acestui proiect.
Evident, este de spus ca inițiator, la acest moment, că s‐ar putea să revenim la acest
act normativ ca urmare a aprobării viitoarei legi a descentralizării. Dacă legea
descentralizării va fi asumată şi adoptată, atunci 2014 va fi un an care va avea, din
perspectiva viitoarei legi, o particularitate, responsabilitățile Consiliului județean vor fi mai
extinse în diverse domenii şi atunci cu siguranță că şi acest capitol al resurselor umane va
trebui regândit şi va trebui reorganizat.
Observații…….”
Domnul consilier Andriescu Adrian: ”Un scurt comentariu legat de Planul de ocupare
al funcțiilor publice pentru personalul de specialitate al Consiliului județean. Vedem un
număr de 50 de posturi vacante şi propuneți spre înființare încă 9 posturi. Iar prin ocuparea
acestora prin recrutare doar 35. De ce nu 59? Acelaşi lucru văd şi la Direcția Județeană de
Evidență a Persoanelor unde sunt la ora actuală vacante un număr de posturi, 5 şi propuneți
înființarea a încă 3, dar recrutarea pentru ocupare numai pentru 4 posturi. Care este
perspectiva de a creşte competența? Aveți atâtea inițiative de a creşte competența
aparatului, dar în schimb numărul de posturi este din ce în ce mai mic şi gradul de salarizare
la fel.”
Doamna director Codleanu Mariana: ”Modalitatea de ocupare a unor funcții publice
vacante este recrutare, promovare sau transfer. Am făcut astfel propuneri de ocupare a
acestor funcții vacante pe cele trei categorii. Promovare înseamnă tot din sectorul public,
recrutarea este din afara sistemului şi transfer înseamnă transfer între instituții.”
Domnul preşedinte: ”Domnule coleg, trei întrebări ați pus. Prima, de ce modalitatea
de recrutare? Simplu, pentru că şi ieri am mai semnat un transfer pentru un funcționar
public. Funcționarii publici pot ocupa posturi şi prin transfer chiar şi atunci când sunt în
corpul de rezervă şi pot reintra în sistem.
A doua întrebare a dumneavoastră vizează nivelul de perfecționare şi nivelul de
competență pe care‐l dorim mai ridicat, la standardele cele mai înalte. Această întrebare,
din păcate, are următorul răspuns: politica ultimilor ani nu a fost o politică de încurajare a
profesioniştilor din administrația publică, ci a fost o politică de descurajare, prin salarizare,
prin lipsă de promovare, prin lipsă de atractivitate. Prin foarte multe elemente a devenit
mai atractiv sectorul privat. Faptul că abia anul acesta s‐a modificat actul normativ care ne
permitea să angajăm un om după ce se vacantau şapte posturi şi după iulie regula este la
unul plecat unul venit.
Aspectul de fond este acest echilibru pe care nu l‐am găsit între costuri şi beneficii.
Eu sunt partizanul privirii cu atenție a beneficiilor pe care le ai ca țară, ca localitate când ai
un corp profesional de calitate umană care‐şi îndeplineşte sarcinile cu viziune. Dacă vom fi
atenți doar la partea cealaltă, la cât ne costă lucrul acesta s‐ar putea să greşim.
La a treia întrebare, de ce pesimismul şi reținerea pe care o avem, răspunsul este că
avem această reținere pentru că şi în 2014 nu vom avea această schemă din diverse motive.
Responsabilitățile forurilor locale au crescut în ultimii ani cu fiecare act normativ adoptat.”
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Domnul consilier Sitaru Nicolae: ”Sigur că s‐au făcut lucruri rele în trecut, din păcate
nici în prezent nu sunt reparate şi vă aduc aminte că de un an şi jumătate la conducerea țării
este o majoritate care are 70% în Parlament şi putea să repare orice lucru prost făcut în
trecut. Din păcate nu s‐a făcut nimic şi când un post public va fi tentant pentru cineva va
veni la concurs, un salariu de 800 lei nu este tentant.
Trecând peste toate acestea, mă uit la Camera Agricolă Județeană, noi am mai cerut
şi sper ca până la sfârşitul anului să primim un raport de activitate al Camerei Agricole,
uitându‐mă la planul de ocupare al funcțiilor pentru 2014 observ că de la o schemă de 17
persoane, din care 15 existente, sunt doi directori, chiar dacă unul este vacant. În privat nu
prea se pupă chestia asta şi cred că un şef ajunge pentru 15 oameni. Cred că ar trebui
păstrați mai puțini oameni şi să fie plătiți mai bine, trecând peste faptul că se intenționează
înființarea altor Camere Agricole pe fondul unei legi care a fost modificată de nenumărate
ori. Motiv pentru care cred că ar trebui ca şi schemele astea să fie mai atent făcute în aşa fel
încât să fie mai lucrative. Mulțumesc!”
Domnul preşedinte: ”Sunt de acord cu dumneavoastră şi vreau să vă spun că în
privința Camerei Agricole decizia politică luată în privința înființării unor oficii agricole
județene care vor comasa Direcțiile Agricole, Centrele de pedologie, Camerele Agricole şi
alte activități. Politica publică în domeniul agriculturii la nivel județean va fi realizată prin
intermediul acestor instituții, Camerele Agricole în accepție occidentală vor fi plătite de
fermieri şi evident vor selecta cei mai buni specialişti. Aceasta este viziunea acestui lucru şi
aşteptăm cu interes varianta finală a legii descentralizării şi formula politică prin care se va
dezbate, se va asuma răspunderea Guvernului cu toate performanțele lui.”
Domnul consilier Viorel Nica: „Aş vrea să‐l invit pe domnul Sitaru să ia cu seriozitate
alegerile pentru Camerele Agricole, dânşii s‐au retras. Există în vigoare o Ordonanță de
Urgență obținută prin Hotărâre judecătorească. În județe din țară Călăraşi, Timişoara, Iaşi
au avut alegeri la Camerele Agricole. Nu ne opreşte nimeni, şi asta vorbesc în poziție de
fermier, să facem şi noi astfel de alegeri. Dar ar trebui să lăsăm orgoliile politice şi asociațiile
profesionale din țară şi din teritoriu şi să trecem noi, fermierii, şi să alegem reprezentanții
noştri la Camerele Agricole. Într‐adevăr nu există finanțare de la bugetul de stat, dar dorința
noastră de a înființa aceste camere există şi astfel Camerele Agricole devin statutare prin
acel ONG şi după un an de zile putem primi şi fonduri.”
Domnul preşedinte: ”Mulțumim! Este bine ca inițiativele de acest fel, care au şi
cadru legislativ, să fie duse la bun sfârşit.”
Domnul consilier Sitaru: ”Dacă ar fi fost o lege bună fermierii s‐ar fi înghesuit să facă
alegeri şi să aibă reprezentanți. În forma actuală a legii nu are rost să încurajăm formarea
unor organizații inutile.”
Domnul consilier Enescu: ”Această structură a mai fost discutată şi în alte şedințe
dar nu s‐a rezolvat. Poate acum cu raportul de unu la unu poate se va rezolva mai bine.
Întrebarea mea este dacă sunt atâtea posturi libere cine face munca celor 50 de oameni
lipsă? Dacă totuşi treaba merge bine şi cu atâția oameni, înseamnă că aceştia sunt capabili
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de ce mai avem nevoie de cei 50? Mai bine lăsați aşa şi plătiți‐i bine pe cei 60. Ştiu că nu vă
lasă legea şi atunci normativele sunt proaste.”
Domnul preşedinte: ”Cei 60 fac munca celorlalți fără ore suplimentare, fără
stimulente, fără tichete cadou, fără tichete de masă şi tichete de vacanță. Este nevoie şi de
cei 50 pentru că noi avem acolo şi structuri care pregătesc decizii viitoare. Avem birouri cu
doi oameni în loc de patru. S‐au pensionat din Consiliul județean numai din septembrie
până astăzi cinci colegi, cu state vechi. Aveți dreptate, nu avem suficientă flexibilitate
pentru a angaja, pentru a urmări eficiența. Corsetul administrativ şi legislativ este prea
strâns.”
Domnul consilier Andriescu: ”Eforturile conducerii, care aveți salarii bune, au fost
suficiente pentru a sălta şi nivelul celorlalți? Nu prea se văd eforturile personale ale
dumneavoastră, ale vicepreşedinților. ”
Domnul preşedinte: ”....Vă supun la vot proiectul de hotărâre:
‐ Cine este „pentru” acest proiect de hotărâre? Se abține cineva? Este cineva
împotrivă?
Cu 26 voturi „pentru”, două „abțineri”, domnul Sitaru şi doamna Barcari, proiectul de
hotărâre a fost adoptat.”
Domnul director Dogaru Iulian: ”Continuăm şedința cu proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2013.
Pe fond proiectul propune rectificarea bugetului propriu al județului Ialomița, pe anul
2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secțiuni, la venituri în sumă de
97.440,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 100.185,00 mii lei cu un deficit de 2.745,00 mii lei,
potrivit pct. I din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Se aprobă utilizarea sumei de 105,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Consiliului Județean Ialomița, pe anul 2013, pentru finanțarea proiectului
”Creşterea serviciilor publice din județul Ialomița prin profesionalizarea personalului
administrativ”.
Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean
Ialomița, finanțate din venituri proprii şi subvenții din bugetul local, pe anul 2013, pe
capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secțiuni, în sumă totală de 20.775,80 mii lei
potrivit pct. II din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Influențele prevăzute la art. 1, 2 şi 3 sunt detaliate în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Se împuterniceşte Direcția Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Ialomița să introducă modificările şi completările în structura bugetului
județului Ialomița, sinteza programelor, programul de investiții publice şi în bugetul general
consolidat, pe anul 2013.
Proiectul de hotărâre a fost analizat în cadrul tuturor celor cinici comisii de
specialitate ale Consiliului județean şi nu au fost formulate amendamente.”

6

Domnul preşedinte: ”Acest efort care s‐a făcut de către întreaga țară pentru ca
sumele importante oferite de fondurile nerambursabile europene să asigure creşterea
eficienței funcționării sistemului administrativ prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, este accesat şi în Ialomița.
Rectificarea de buget vizează în principal acest lucru, şi anume asigurarea resurselor
financiare pentru derularea primelor etape din cadrul implementării proiectuliui. Proiectul
se numeşte „Creşterea eficienței serviciilor publice prin profesionalizarea personalului
administrativ, care vizează şi personal din Consiliul județean, dar şi personal din instituțiile
subordonate. Evident, calitatea serviciilor publice depinde de foarte multe lucruri, depinde
de stabilitatea legislativă, atractivitate pentru desfăşurarea activității, coerență şi prestigiu
public ca urmare a desfăşurării activității în acest domeniu.
În plus, prin proiectul pe care vi‐l supunem atenției se fac şi acele mici modificări
cerute fie de creşterea nivelului sponsorizărilor pe diverse instituții, fie de mici mişcări în
interiorul unor capitole bugetare. Esențial ne dorim ca orice proiect care este implementat,
cu finanțare nerambursabilă sau cu finanțare rambursabilă, să genereze servicii publice de
calitate şi interes pentru accelerarea în condiții mai bune a finalizării a acestor proiecte.
Opinii......”
Domnul consilier Sitaru Nicolae: ”Este bine că se face un proiect european pentru
perfecționarea cadrelor, dar din păcate în ultimii ani aproape toate aceste programe
accesate pe POSDRU au fost mimate, în sensul că au tras banii, dar nu au făcut ceea ce
trebuia făcut. Este bine că se lucrează în acest domeniu, dar chiar ar trebui să se facă ceva
pentru că banii europeni sunt extrem de bine urmăriți şi dacă nu facem cu ei ceea ce trebuie
făcut, este posibil să avem probleme.
Oricum, cred că mai mult de jumătate din banii alocați pentru perfecționarea forței
de muncă pur şi simplu au fost risipiți.”
Domnul preşedinte: ”Această observație este generală, nu vizează Consiliul
județean. Alte intervenții….
Profit de ocazie ca să vă invit în data de 01 noiembrie la orele 11.00, la Centrul
Cultural UNESCO „Ionel Perlea”, la lansarea oficială a acestui proiect.
‐ Cine este „pentru” acest proiect de hotărâre? Se abține cineva? Este cineva
împotrivă?
Cu 28 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.”
Domnul director Iulian Dogaru: ”Următorul proiect vizează participarea Direcției
Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Ialomița la realizarea proiectului „Solidar
– recunoaştere şi demnitate pe piața muncii din Regiunea Sud‐Muntenia”.
Pe fond proiectul propune aprobarea participării Direcției Generale de Asistență
Socială şi Protecția Copilului Ialomița, în asociere cu Asociația COLFASA, la implementarea
proiectului „Solidar – recunoaştere şi demnitate pe piața muncii din Regiunea Sud‐
Muntenia”.
Contribuția eligibilă a solicitanților în sumă de 40.236,32 lei reprezintă 2% din
valoarea totală eligibilă de 2.011.816,00 lei a proiectului prevăzut la art. 1 şi este asigurată
de către Asociația COLFASA.
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Se împuterniceşte domnul Paul Marcu, director general al Direcției Generale de
Asistență şi Protecția Copilului Ialomița, să semneze toate documentele necesare
implementării proiectului „Solidar – recunoaştere şi demnitate pe piața muncii din Regiunea
Sud‐Muntenia”.
Proiectul a fost analizat în cadrul a trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului
Județean Ialomița care au formulat şi au întocmit rapoarte favorabile. Nu au fost formulate
amendamente.”
Domnul preşedinte: ”Stimați colegi, vă este cunoscut faptul că Ialomița la capitolul
gestionarea problematicii asistenței sociale stă mai bine decât la alte capitole. Direcțiile
principale de evoluție a acestor instituții au fost modernizarea serviciilor, transferul de la
servicii rezidențiale la servicii de alt tip şi accesarea tuturor resurselor nerambursabile care
vin de la fundații sau din bani europeni sau din alte surse, parteneri pentru a creşte calitatea
serviciilor prestate şi pentru a fi adecvate aceste servicii schimbărilor care se petrec în
societate.
Subliniez încă odată faptul că o anumită concentrare a Consiliului județean şi a
DGASPC pe categoria de persoane vârstnice şi pe aşezăminte care asigură asistență, este o
decizie corectă şi viața a dovedit că acest lucru necesită o atenție mult mai mare.
Acest proiect împreună cu COLFASA este un proiect important, el este destinat
adecvării la schimbările care sunt pe piața muncii şi a unui efort pe care România trebuie să‐
l facă pentru ca acele elemente de aparentă discriminare să dispară şi să se consolideze
percepția că toată lumea are şanse egale.
Noi nu cunoaştem performanța asociației COLFASA decât din lecturi, dar o să
spunem acum public că noi avem o vastă experiență în ceea ce priveşte parteneriatul cu
terți şi contați pe faptul că vom fi deosebit de exigenți cu privire la derularea la nivel înalt a
acestui proiect.
Puncte de vedere, întrebări…….”
Doamna consilier Urloiu Zenica: ”Aş vrea să vă rog dacă se poate, am înțeles că sunt
aici reprezentanți ai acestei asociații, să se prezinte în câteva cuvinte.”
Doamna Țurloiu Giorgiana, asociația COLFASA: ”Mulțumesc frumos! Sunt
reprezentantul asociației COLFASA, am lucrat împreună cu asociația pe un proiect
asemănător cu acesta care a fost implementat în Regiunea SUD Muntenia, am avut un
centru de incluziune deschis în municipiul Feteşti. Proiectul a avut un grup țintă ca şi acest
proiect, de aceea noi am venit cu propunerea către domnul director Marcu Paul cu acest
proiect ca să continuăm, să avem o sustenabilitate. Am avut o deschidere foarte mare în
ceea ce priveşte un parteneriat între asociația COLFASA şi DGASPC, prin domnul Marcu Paul.
Aşa cum ştiți acest proiect vizează trei grupuri țintă, trei categorii de beneficiari,
persoane de etnie romă, familii monoparentale şi familii cu mai mult de doi copii. Prin acest
proiect vizăm să facem cursuri de calificare pentru aceste categorii de persoane, cursuri
care vor fi stabilite în urma unui studiu de piață. Vom avea evaluare psihologică, anchete
sociale, vom avea muncă de teren unde vom merge şi vom vedea cu ce se confruntă
beneficiarii noştri. Iar ca şi rezultat şi de foarte mare importanță ar fi faptul că 25% din cei
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200 care vor fi calificați vor trebui angajați, cărora noi trebuie să le găsim un loc de muncă în
urma acestor cursuri, cam în 6 luni de la terminarea cursurilor.
Vă pot spune că avem parteneri în alte proiecte în Italia şi că au fost mai multe
proiecte implementate pe POSDRU de către asociație. Vă mulțumesc!”
Domnul consilier Sitaru Nicolae: ”Cred că doamna Zenica a vrut să ştie ce a făcut
această asociație, ce proiecte şi ce reuşite a avut, nu ceea ce vor face.”
Domnul preşedinte: ”Vă rog să vă concentrați, ultimul proiect gestionat, ce
adresabilitate, ce performanță a avut. Aveți activişti sau lucrați numai cu terți? Care sunt
ultimele două proiecte?”
Doamna Țurloiu Giorgiana, asociația COLFASA: ”Ultimul proiect este cel
implementat în municipiul Feteşti, prin care s‐a înființat centrul de incluziune de acolo, iar
celălalt este „Femeia contează” care a fost încheiat acum jumătate de an şi a fost în
regiunea Bucureşti‐Ilfov. Îmi pare foarte rău că preşedintele asociației nu a putut fi prezent,
eu nu sunt decât persoana care a lucrat pe proiectul de la Feteşti şi urmează să lucrez pe
acest proiect.”
Domnul preşedinte: ”O să cerem în scris asociației COLFASA, să ne detalieze
proiectele finalizate în ultimii trei ani de zile, care este rezultatul acelor proiecte şi numărul
de activişti cu care lucrează, personalul pe care‐l foloseşte, nivelul de expertiză şi dacă sunt
aprecieri din partea autorității de management care a gestionat aceste proiecte.”
Domnul consilier Enescu: ”Eu am întrebarea dacă din cei 200 de cursanți nu reuşesc
să angajeze numărul propus, ce se întâmplă? Au vreo responsabilitate, primim banii
înapoi?”
Domnul preşedinte: ”Eu o pot ajuta spunându‐vă că la acest moment este semnat
doar un contract de finanțare cu un organism intermediar. Ce prevederi sunt în aplicația
respectivă şi ce reglementări cu privire la neîndeplinirea obiectivelor propuse o rog pe
domnişoara să vă spună.”
Doamna Țurloiu Giorgiana, asociația COLFASA: ”Aşa cum se întâmplă cu orice alt
proiect pe fonduri europene nu se va mai da finanțarea, sau dacă s‐a dat deja cererea de
rambursare, banii vor fi dați înapoi de asociația COLFASA pentru că DGASPC‐ul nu este
implicat financiar.”
Domnul preşedinte: ”Deci nu există nici un leu pe care să‐l cheltuiască DGASPC, ci
aceasta are doar avantajul experienței pe care o câştigă salariații care vor fi implicați în
proiect.”
Domnul consilier Sitaru Nicolae: ”Vreau doar să precizez că aceşti bani sunt bani
europeni care vin tot din impozitele noastre, sunt bani publici.”
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Domnul preşedinte: ”Aşa este! Contribuția României, anuală, la bugetul Uniunii
Europene este cam de 1 miliard EURO.
Vă supun la vot proiectul de hotărâre:
‐ Cine este „pentru” acest proiect de hotărâre? Se abține cineva? Este cineva
împotrivă?
Cu 28 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.”
Domnul director Iulian Dogaru: ”Încheiem ordinea de zi a şedinței de astăzi cu
aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Ialomița
la realizarea proiectului „Calificarea meseriaşilor tradiționali romi”.
Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului
Ialomița la implementarea proiectului „Calificarea meseriaşilor tradiționali romi”.
Se aprobă contribuția eligibilă a Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția
Copilului Ialomița în sumă de 35.964,36 lei, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă de
1.798.218,00 lei a proiectului prevăzut la art. 1.
Se împuterniceşte domnul Paul Marcu, director general al Direcției Generale de
Asistență şi Protecția Copilului Ialomița, să semneze toate documentele necesare
implementării proiectului ”Calificarea meseriaşilor tradiționali romi”.
Proiectul în cauză a fost analizat în cadrul a trei comisii de specialitate ale Consiliului
județean, Comisia de învățământ, Comisia pentru muncă şi Comisia economico‐financiară
care au întocmit rapoarte favorabile, nu au fost formulate amendamente.”
Domnul preşedinte: ”Aşa cum ştiți recesământul din 2011 arată o creştere a
populației care a declarat că aparține etniei rome. În ce măsură aceste declarații acoperă şi
realitatea acestui subiect este o altă problemă. Ceea ce dumneavoastră ştiți şi ați susținut
în cadrul comisiilor este atenția noastră pentru a continua acest mare proiect de implicare a
majorității, a minorităților pentru emanciparea şi pentru dezvoltarea județului. Subiectul
acesta al meseriilor tradiționale practicate de reprezentanții romilor este un subiect mai
vechi care a fost susținut de diverse instrumente financiare, a generat rezultate modeste
după aprecierea mea, dar trebuie continuat acest efort. Cred că într‐un mod mai inspirat ar
trebui ca meseriile, aceste meserii tradiționale să fie înviate şi introduse în piața muncii.
Noi susținem acest proiect, suntem şi foarte curioşi să vedem cât de bine se va
derula. Opinii, puncte de vedere…”
Doamna consilier Barcari Luminița: ”Dacă la proiectul anterior contribuția de 2% era
asigurată de asociația COLFASA observ că aici contribuția directă este a DGASPC, şi aş vrea
să ştiu dacă în acest proiect Direcția este asociată şi cu alte organisme. Care sunt partenerii
din acest proiect şi dacă sunt organizații specifice etniei rome.”
Domnul director DGASPC Badea Nicolae: ”Ca parteneri SC CONSULTING
MANAGEMENT şi Asociația ROMANO BUTIC căreia i‐a şi aparținut inițiativa.”
Domnul consilier Sitaru Nicolae: ”Vreau să avertizez partenerii că domnul director
Marcu este un director foarte serios şi că nu vor avea loc de ghiduşii în Ialomița, să nu
creadă că au găsit pe cineva cu care pot face lucruri anormale.”
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Domnul consilier Enescu Gheorghe: ”Într‐adevăr suma este mică, dar sunt bani de la
Uniunea Europeană, care de fapt sunt banii nboştri. Deci nu trebuie să privim cu uşurință că
nu am da noi bani şi că se risipesc. Nu se risipesc, eu cred că Direcția se angajează la o
treabă foarte grea. Încercări au mai fost, iar partenerii cu care vor lucra ar trebui să aibă în
contracte o clauză prin care dacă sunt rezultate bune să primească mai mulți bani, iar dacă
nu se realizează rezultate bune să răspundă.”
Domnul preşedinte: ”Stimați colegi, există un ghid al fiecărei aplicații şi acesta este
construit pentru a se atinge obiectivele. Cei care gândesc ghidul sunt cei care de fapt sunt
responsabili pentru atingerea obiectivelor. În implementare cine nu respectă acele
prevederi nu are o aplicație aprobată şi nici nu intră în relații cu un organism intermediar
sau cu o autoritate de management. Dar domnul Enescu are dreptate în sensul unei
exigențe mai mari din partea celor care răspund în fața viitorului pentru felul cum se
alcătuiesc astfel de documente importante. Ghidul aplicatului pentru Programul Axa‐
domeniul. Acela de fapt este omul care fie permite ghiduşii, fie o corectitudine nemțească
în derulare. Pentru că atunci când gândeşti un mecanism pentru a‐i încuraja pe unii iubitori
de practici greşite, atunci în mod premeditat oamenii aceia sunt invitați să devină
profesionişti în aceste ghiduşii. De aceea ghidul este de fapt şi cel care urmăreşte
respectarea lui, aceia sunt oamenii importanți în acest mecanism.
‐

Cine este „pentru” acest proiect de hotărâre? Se abține cineva? Este cineva
împotrivă?
Cu 28 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Stimați colegi sunteți invitați la Ograda la un eveniment care este legat de finalitatea
unei investiții făcute de Consiliul județean împreună cu Centrul Cultural UNESCO,
restaurarea Casei Memoriale „Ionel Perlea”, restaurare făcută în două etape cu efortul
financiar al tuturor locuitorilor acestui județ.”
Doamna Doina Roşca director Centru Cultural: ”Domnule preşedinte şi domnilor
consilieri județeni, am bucuria de a vă invita în numele Fundației Culturale „Ionel Perlea” la
un recital la Casa Memorială „Ionel Perlea”, de la Ograda. Este o surpriză foarte plăcută
pentru că sub genericul „Ograda Vals” ne‐am propus să invităm la Ograda tineri care sunt
legați de numele lui Ionel Perlea prin Festivalul „Ionel Perlea”. De această dată avem doi
tineri foarte talentați Morina Luțescu şi Andrei Lazăr, care în prezent cântă la Opera
Națională Română din Bucureşti cu tineri muzicieni colaboratori tot la Opera Română.
Avem promisiunea că doamna Stoian Perlea, nepoata lui Ionel Perlea, vas fi alături de noi,
iar titlul este impresionant pentru că Ograda Vals este o compoziție a lui Ionel Perlea scrisă
la Munchen pe când avea 12 ani purtând în suflet nostalgia casei natale de la Ograda, de
care a fost despărțit datorită condițiilor istorice şi politice timp de 25 de ani, iar acolo a
ajuns în anul 1969 cu câteva luni înaintea morții. Noi cei de aici suntem datori să‐i cinstim
numele, iar acest proiect va face ceva pentru păstrarea memoriei lui Ionel Perlea, pentru că
foarte multe persoane din România şi din străinătate menționează acest loc, Ograda.”
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Domnul preşedinte: ”Mulțumesc foarte mult! Nepoata domnului Perlea, la 90 de ani,
să ştiți că reprezintă un model de vitalitate, care are ca sursă principală audiția muzicală. Vă
aşteptăm miercuri la „Ograda Vals” şi sperăm ca întâmplarea să intre în cronica vieții
artistice şi a vieții culturale ialomițene.”
Lucrările şedinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița sunt declarate închise.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces‐verbal în două exemplare, unul
pentru a fi afişat la sediul instituției.

PREŞEDINTE,
Vasile Silvian Ciupercă

PENTRU SECRETAR,
Iulian Grigorin Dogaru

Întocmit,
Nicoleta Niculescu

