SINTEZĂ
a lucrărilor şedinţei Colegiului Prefectural din 31 ianuarie 2013,
convocată prin Ordinul nr.9 emis de Prefectul Judeţului Călăraşi
la data de 15.01.2013
Şedinţa a fost prezidată de Prefectul Judeţului Călăraşi, Dl. George IACOB, conform art. 3 alin
(2) din Regulamentul de funcţionare a Colegiului Prefectural.

Dl. Prefect – Bună ziua, doamnelor şi
domnilor! Venim în faţa dumneavoastră, şi
sper să devină un obicei, alături de Dl.
deputat Daniel FLOREA şi Dl. deputat Aurel
NICULAE, care, pe lângă calitatea domniilor
lor de aleşi în colegiile 1 şi 5, sunt şi
reprezentanţii
judeţului
Călăraşi
în
Parlamentul României.

Ordinea de zi a Colegiului Prefectural de astăzi cuprinde următoarele puncte:
1. Raport privind activitatea desfăşurată de O.I.R.P.O.S.D.R.U. Călăraşi în anul 2012.
2. Îmbunătăţirea colaborării între Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Comitetele
Locale pentru Situaţii de Urgenţă în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene
hidro-meteorologice periculoase.
3. Raport privind activitatea desfăşurată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Călăraşi în anul 2012.
4. Diverse.
Pentru punctul Diverse, aşteptăm întrebările, propunerile sau sugestiile dumneavoastră pentru
ca şi domnii deputaţi să le poată prelua, susţinând şi astfel interesele judeţului Călăraşi. Vom miza, la
următoarele şedinţe ale Colegiului Prefectural, şi pe prezenţa celorlalţi deputaţi şi senatori. Cu
siguranţă aveţi probleme în soluţionarea cărora să solicitaţi sprijin întregii echipe de deputaţi şi
senatori ai judeţului Călăraşi.
D-na Mirela RĂDOI, director executiv al O.I.R.P.O.S.D.R.U. Călăraşi a prezentat Raportul
privind activitatea desfăşurată de O.I.R.P.O.S.D.R.U. Călăraşi în anul 2012.
Dl. Prefect – D-na director, referitor la judeţul Călăraşi ce ne puteţi spune?
D-na Mirela RĂDOI – Pentru judeţul Călăraşi am avut 21 de proiecte care au avut ca şi
locaţie de implementare judeţul Călăraşi. Valoarea acestora, ca finanţare nerambursabilă, a fost de
142.656.116 lei.
În perioada februarie – martie a.c. va avea loc primirea de cereri pe domeniile 5.1. şi 5.2. , lucru de
interes pentru domnii primari, deoarece se adresează mediului rural şi se intitulează „Promovarea
sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi
ocuparea forţei de muncă”. Noi prin site-ul instituţiei, în cadrul şedinţelor Colegiului Prefectural şi
Comisiei de Dialog Social vom anunţa din timp lansarea acestor domenii. Vor fi, însă, mai multe
domenii, cam în perioada martie – aprilie

Dl. Prefect – D-lor primari, vă adresez rugămintea ca în luna martie să accesaţi site-ul
O.I.R.P.O.S.D.R.U., pentru a putea să depuneţi în timp util cereri pentru proiecte.
Dl. Col. Daniel POPA, Inspectorul şef al I.S.U.J. Călăraşi – prezintă o Informare privind
măsurile ce trebuiesc luate de primari, în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii
de Urgenţă, pentru îmbunătăţirea colaborării cu Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
Dl. Prefect – După cum ştiţi în luna decembrie am avut acele câteva zile de viscol când a fost
avertizare de COD GALBEN – COD PORTOCALIU şi sa revenit la COD GALBEN. Ţin să mulţumesc
pe această cale colegilor de la S.D.N., de la drumuri judeţene şi nu în ultimul rând primarilor care, prin
profesionalismul de care au dat dovadă în acele momente a făcut ca lucrurile să revină la normal în
câteva ore. Am început, la ora 0300 cu două DN şi 21 DJ închise. La ora 1200 se circula în proporţie de
99% în tot judeţul Călăraşi. Au fost câteva
dopuri şi un DJ auxiliar pe care îl ştiţi cu toţii
Mînăstirea – Luica, dar cetăţenii nu au avut
de suferit.
Pentru profesionalismul de care aţi dat
dovadă, vă aduc cu această ocazie sincere
mulţumiri şi mă mândresc cu acest lucru. Este
un record cu care ne mândrim.
Totuşi, în primul rând deoarece mulţi dintre
primari sunt la primul mandat în această
funcţie, Instituţia Prefectului a distribuit
tuturor un CD cu Manualul Primarului în
Situaţii de Urgenţă şi Numerele de telefon
utile în asemenea cazuri. Rog să priviţi cu
mare atenţie aceste informaţii. Ele pot fi
oricând de importanţă vitală pentru comunitatea pe care o conduceţi!
Dl. Ovidiu BENEA, directorul O.C.P.I. Călăraşi – prezintă un Raport privind activitatea
desfăşurată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi în anul 2012.
Dl. Nicolae RÂJNOVEANU, primarul comunei Roseţi – Vreau să mulţumesc d-lui director
pentru modul în care am colaborat în implementarea cadastrului general în comuna Roseţi. Delegaţia
de la Banca Mondială, care a fost săptămâna trecută, a fost foarte mulţumită de cele realizate.
Dl. Ovidiu BENEA – D-le prefect, săptămâna trecută am avut o delegaţie de la Banca
Mondială în comunele Ştefan cel Mare, Roseţi şi Nana. Au foarte mulţumiţi de ceea ce au văzut că s-a
realizat în jud. Călăraşi. Avem şansa ca, în situaţia în care alte judeţe nu s-au realizat proiectele
respective, banii să fie redirecţionaţi către judeţul Călăraşi, care este printre primele din ţară la acest
capitol.
Dl. Cornel COMAN, Subprefectul Judeţului Călăraşi – Aş vrea să punctez, pe lângă cele
prezentate de dl. director, un aspect legat de colectarea taxelor şi impozitelor locale. Există primării ce
nu cunosc exact care sunt cetăţenii din alte localităţi ce au fost puşi în posesie pe teritoriul
administrativ al localităţii lor, iar aceştia plătesc impozitul doar la primăria de domiciliu. Eu vă
sfătuiesc să aveţi în vedere acest aspect şi să consultaţi site-ul O.C.P.I. Călăraşi unde găsiţi toate
elementele necesare. Numai cu o bază de date completă puteţi realiza veniturile la care sunteţi
îndreptăţiţi şi veţi avea fonduri pentru investiţiile necesare.
Dl. Prefect – Având în vedere că am epuizat primele trei puncte de pe ordinea de zi, trecem la punctul
Diverse. Vreau să punctez câteva aspecte pentru doamnele şi domnii primari.
1. Din partea primăriilor primim acte pentru Comisia judeţeană de fond funciar. Unele sunt
incomplete. Rugămintea mea este de a transmite documentele complete pentru că altfel nu putem lua o
hotărâre în cadrul comisiei judeţene. O parte dintre dumneavoastră au solicitat un reprezentant al
Instituţiei Prefectului pentru a participa la Comisia locală de fond funciar. V-am îndeplinit această
cerinţă. Revin cu rugămintea ca, atunci când ţineţi şedinţe ale Comisiei locale de fond funciar, să nu vă
limitaţi la discuţii, ci să adoptaţi şi hotărâri pentru cetăţenii dumneavoastră. Trebuie să le rezolvaţi
problemele!
2. Atenţionaţi secretarii ca Hotărârile de Consiliu Local şi Dispoziţiile primarilor să ne fie
transmise în termen.
3. Era un obicei al Instituţiei Prefectului de a verifica în fiecare an modul în care primarul îşi
îndeplineşte atribuţiile în calitate de reprezentant al statului. Începând cu luna februarie 2013 aceste
controale se vor relua. Anul trecut am avut o acţiune legată de întocmirea Registrului Agricol. Vom

încerca să vă acordăm sprijin pentru finalizarea acestui document, întrucât, din informaţiile pe care le
deţin, sunt localităţi unde se înregistrează rămâneri în urmă. În cadrul verificărilor vom reveni şi pe
acest aspect.
Dl. Primar Nicolae RÂJNOVEANU – Într-adevăr sunt multe primării în această situaţie. Dar
acest lucru se datorează în mare parte lipsei de personal. Avem rugămintea de a face un efort şi să
solicităm A.N.F.P. deblocarea posturilor. Nu putem face faţă cu personalul existent.
Dl. Prefect – Este o problemă reală, cu care ne confruntăm la multe primării. Sunt posturi care
nu au putut fi ocupate în condiţiile în care cerinţele au crescut. Anul trecut v-am cerut o informare
despre posturile de care aveţi nevoie. Am transmis toate materialele la forurile superioare. Se pare că
trebuia făcut un memorandum între M.A.I. şi M.F. împreună cu A.N.F.P. – ul. Lucrul acesta nu s-a
concretizat şi întâmpinăm dificultăţi în acest sens. În acest demers am solicitat sprijin şi din partea
parlamentarilor de Călăraşi, pentru a interveni în soluţionarea acestei probleme.
Dl. Deputat Aurel NICULAE – Vă salut şi mulţumesc Instituţiei Prefectului pentru invitaţie!
La nivel de proiecte, ceea ce interesează pe domnii primari, anul acesta va fi mai greu cu banii.
Rugămintea mea este să vă reactualizaţi
proiectele, astfel încât în momentul când
se vor deschide axele de finanţare, acestea
să poată fi depuse imediat. Eu şi colegii
mei facem eforturi pentru a demara câteva
proiecte de importanţă strategică pentru
judeţul Călăraşi. Avem speranţe mari
începând cu anul viitor. Eu vă stau la
dispoziţie pentru orice problemă.

Dl. Deputat Daniel FLOREA – Vă mulţumesc pentru invitaţie. Mă bucur să mă aflu aici, după
mai mulţi ani!
Pot să vă spun că avem câteva priorităţi legislative pentru anul 2013.
Prima ar fi pentru funcţionarii publici, la modul că, în legea salarizării se doreşte ca aceştia să
beneficieze de nişte salarii mai apropiate de nivelul pe care îl merită.
O altă prioritate legislativă este aceea cu regionalizarea. Aici avem de surmontat două
dificultăţi şi anume: cadastrul la nivel naţional este departe de a fi finalizat şi faptul că dosarele
trenează pe rolul instanţelor judecătoreşti.
O altă prioritate legislativă ar fi modificarea Constituţiei.
În ceea ce priveşte colaborarea între parlamentarii de Călăraşi, pot să vă spun că avem o
colaborare foarte bună şi că avem, cred, cel mai competent grup parlamentar. Fiecare dintre noi are o
semnificativă experienţă profesională, calitate ce ne face să fim ascultaţi în comisiile din care facem
parte.
Eu am să încerc să aduc la Călăraşi toţi marii investitori sau marile personalităţi cu care intru
în contact. Am început cu reprezentanţii IBM şi ai Camerei de Comerţ Româno-Americane şi voi
continua. Aveţi tot sprijinul meu în accesarea de proiecte..
Dl. Primar Nicolae RÂJNOVEANU – Toţi primarii doresc să acceseze proiecte, dar spuneţine pe ce să ne axăm. Să nu mai băgăm bani în studii de fezabilitate inutile!
Dl. Deputat Daniel FLOREA – Am discutat la A.D.R. Sud Muntenia şi la Camera de Comerţ să
facă nişte ghiduri cu aceste informaţii cu care să vină în sprijinul dumneavoastră. Începând cu anul
2014 vor veni bani mai mulţi. Trebuie să fim pregătiţi.
Întrucât nu au mai fost sesizate alte probleme, Dl. Prefect a declarat închise lucrările şedinţei
Colegiului Prefectural din data de 31.01.2013.

