ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
Proces verbal
al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 17 februarie 2022
Bună ziua, stimaţi colegi,
Doamnelor și domnilor,
În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 182
alin. (4) din Codul Administrativ, a fost convocat consiliul județean în ședință
extraordinară de către un număr de 12 consilieri județeni. Ședința consiliului județean se
desfășoară în sistem videoconferință prin intermediul aplicației ZOOM, cu sprijinul
Serviciului Informatic.
Sunt prezenți în sala de ședință vicepreședinții, secretarul general al județului,
administratorul public, consilierii județeni Titirișcă Florin, Voicilă Florea, ceilalți
participând în sistem videoconferință, directorii direcțiilor de specialitate (Ionescu
Iuliana – Direcția juridică, Păscuțu Victorița – Direcția tehnică și administrarea
patrimoniului, Magheru Liliana - Direcția management și administrație publică,
Putineanu Eliza – Direcția economică, Valy Borțun – Direcția urbanism și amenajarea
teritoriului), Cîrciumaru Valerică, primarul municipiului Roșiori de vede și funcționari
publici din aparatul de specialitate. In sală este prezentă și doamna Prună Maria,
consilier județean supleant validat pelista de consilieri a Partidului Național Liberal.
Pentru a stabili dacă există cvorum de prezență necesar pentru desfășurarea legală
a acestei ședințe, doamna Silvia Oprescu, secretarul general al județului, va proceda la
efectuarea apelului nominal al consilierilor județeni.
Doamna Silvia Oprescu.
Mulțumesc, domnule președinte.
În urma apelului nominal la ședinţă participă 31 consilieri din totalul de 31
consilieri în funcţie, ședinţa de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat
cvorumul de prezenţă necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședinţe extraordinare.
Procesul - verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data
de 31 ianuarie 2022, v-a fost pus la dispoziţie și îl supun aprobării dumneavoastră.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinţei ordinare a
Consiliului Judeţean, din 31 ianuarie 2022.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
Mulțumesc, doamna Oprescu!
Doamnelor și domnilor consilieri,
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Având în vedere Sentința civila nr. 7/2022 pronunțată de Tribunalul Teleorman în
dosarul nr. 154/87/2022 având ca obiect validare mandat consilier județean supleant, o
invit pe doamna Prună Maria, să depună jurământul.
Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituție cât și pe Biblie, și va da citire
următorului jurământ. Fac precizarea că formula religioasă de încheiere va respecta
libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus și fără forma religioasă.
Jurământul se semnează, în două exemplare, un exemplar al jurământului se
păstrează la dosarul ședinței, iar al doilea se înmânează consilierului județean.
Doamna Prună Maria este invitată să depună jurământul la masa special
amenajată.
Doamna Prună Maria.
“JUR SĂ RESPECT CONSTITUŢIA ŞI LEGILE ŢĂRII ŞI SĂ FAC, CU
BUNĂ-CREDINŢĂ, TOT CEEA CE STĂ ÎN PUTERILE ŞI PRICEPEREA MEA
PENTRU BINELE LOCUITORILOR JUDEŢULUI TELEORMAN. AŞA SĂ-MI
AJUTE DUMNEZEU!”
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
În acest moment consiliul județean este complet, 32 de consilieri județeni
prezenți. Îi urez succes în activitate doamnei Prună Maria.
Domnul Vlad Eugen:
Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să fac câteva observații: după
părerea mea această ședință a fost făcută fără respectarea prevederilor Codului
administrativ. Potrivit art.178 din Codul administrativ, ședințele extraordinare se pot
convoca pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la următoarea ședință
ordinară și mâine avem ședință ordinară. Care este urgența? De asemenea, au fost
încălcate prevederile art.134 din Codul administrativ. In conformitate cu acestea,
documentul de convocare cuprinde obligatoriu: data, ora și locul desfășurării; proiectul
ordinii de zi; materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi; invitația de a formula și
depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri. Și, nu în ultimul rând, ședința este
convocată cu prezența fizică, în condițiile în care incidența la Alexandria este 15,5 la
mia de locuitori.
Domnul Titirișcă Florin:
Domnule coleg, ședința a fost convocată în sistem hibrid, ca dovadă că ați primit
linkul de participare on line, faptul că domnul Gâdea a depus amendamente la proiectele
de hotărâre, iar urgența este dată de faptul că mâine se votează bugetul și aceste proiecte
au mai fost puse pe ordinea de zi de 2 ori până acum și nu se regăseau pe ordinea de zi a
ședinței ordinare de mâine.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Domnule Titirișcă, știți foarte bine de ce nu s-au ținut ședințele, pentru că o parte
din consilierii județeni nu au fost prezenți. Pe de altă parte, depunerea amendamentelor
la proiectele de hotărâri, nu are treabă cu convocarea ședinței, care s-a făcut la
solicitarea unui număr de 12 consilieri județeni. Nu puteți afirma că proiectele de
hotărâre nu se regăsesc pe ordinea de zi a ședinței de mâine, deoarece, Codul
administrativ prevede posibilitatea suplimentării ordinii de zi. Domnul Vlad a expus un
punct de vedere privind respectarea prevederilor Codului administrativ. Consiliul
județean ca for deliberativ poate hotărî, prin votarea, sau nu, a ordinii de zi, dacă
ședința se va desfășura sau nu.
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Deci, supunem la vot ordinea de zi care v-a fost adusă la cunoștință odată cu
transmiterea convocării și celorlalte materiale și care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile comunale și
județene, pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025.
Inițiator: Fedeleș Oana Raluca, vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Teleorman
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativteritoriale a sumei de 32.994 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe
venit estimat a se încasa de la bugetul de stat în anul 2022.
Inițiator: Fedeleș Oana Raluca, vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Teleorman
Supun la vot proiectul ordinii de zi.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD
plus votul președintelui, Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan
Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim
Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe
Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) ordinea de zi a fost aprobată.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Înainte de a merge mai departe, menționez că, în conformitate cu prevederile art.
228 din Codul administrativ, în situația în care un consilier județean are interes
patrimonial în problema supusă dezbaterii are obligația să anunțe la începutul ședinței
interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective pentru a nu lua parte la
deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe proiectul ordinii de zi.
Avem astfel de situații?
Nu sunt.
La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile comunale și județene, pe anul 2022 și estimări
pentru anii 2023-2025.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Având în vedere că la acest proiect de hotărâre au fost depuse două
amendamente de modificare care v-au fost transmise, le supun la vot în ordinea în
care au fost depuse.
Supun la vot amendamentul nr. 2 depus de președintele consiliului județean
- Cine este pentru ?
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- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și 17
voturi „împotrivă”, grupul PNL (Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan,
Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu
Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu
Dan, Prună Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) amendamentul nu a fost
adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Supun la vot amendamentul nr. 3 depus de domnul Titirișcă Florin.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD
plus votul președintelui, Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan
Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim
Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe
Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) amendamentul a fost adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Supun la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea sumei defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
comunale și județene, pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025 în
integralitatea lui.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD
plus votul președintelui, Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan
Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim
Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe
Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind
repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile comunale și județene, pe anul 2022 și estimări pentru
anii 2023-2025.
Domnul Vlad Eugen:
Vreau să vă uitați un pic la titlul hotărârii și dacă corespunde cu conținutul
acesteia.
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Doamna Oprescu Silvia :
In anexa la hotărâre, nu se regăsesc sumele pentru estimările anulor 2023 – 2025.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
S-a consemnat în procesul verbal observația dumneavoastră și se va îndrepta
eroarea materială.
Supun la vot îndreptarea erorii materiale.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
In unanimitate de voturi s-a aprobat îndreptarea erorii materiale.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 32.994 mii lei,
corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa de la
bugetul de stat în anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Voicilă Florea:
Aș dori să întreb inițiatorul proiectului, ce criterii au stat la baza repartizării
sumelor. Cum este posibil ca Alexandria, unde sunt cei mai mulți angajați și se
colectează cel mai mare impozit, să primească mai puțin decât multe comune din județ.
Doamna Fedeleș Raluca:
Am ținut cont de faptul că la finele anului 2021 orașele au primit mulți bani pe
care nu au reușit să - i cheltuie. Trebuie să găsim un echilibru între rural și urban, să le
permitem si localităților rurale să se dezvolte. Din fonduri proprii nu-și pot permite să
plătească studii de fezabilitate și proiectele pe programul ”Anghel Saligny”. Am mai
făcut aceste discuții, propun să trecem la vot.
Domnul Vlad Eugen:
Vis-a-vis de acest proiect de hotărâre care se află pe masa noastră din data de 16
ianuarie, observ ca se tot răsucește cu amendamente noi de fiecare dată. Îmi amintesc la
un moment dat, într-o conferință de presă, cineva din partea PNL făcea afirmația că dvs
nu acceptați o propunere a dumnealor referitor la împărțirea 50% cu 50% a banilor la
localități, deci repartizarea să se facă în mod egal. Această propunere noi am reținut-o și
am preluat-o. Din ce văd eu astăzi, proiectul de hotărâre semnat de doamna
vicepreședinte nu cade pe acea propunere a dumnealor. Amendamentul domnului
președinte Adrian Gâdea se încadrează în propunerea de calcul a PNL.
Ca atare,va propun sa votăm acest amendament.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Mulțumesc, mai sunt alte observații? Domnule primar de la Rosiorii de Vede, vă
rog!
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Dnul Valerică Cârciumaru, primar Roșiorii de Vede
Domnule președinte, domnilor consilieri, am revenit în această sală pentru a doua
oară referitor la acest subiect. Îmi pare rău pentru această dispută. Speram ca disputele
politice să se termine odată cu campania electorală. Din pacate, nu se întâmplă acest
lucru. Eu am venit aici să apăr interesele orașului unde sunt primar. Știu că proiectul
propus de PNL prevede o repartizare a acelei sume de 320 de miliarde lei in procent de
70% pt UAT-urile unde sunt primari PNL și 30% pt UAT-urile cu primari PSD, în
condițiile în care, din punct de vedere al populației, uat-urile cu primari PSD reprezintă
65%, respectiv diferența de 35% se regăsește la UAT-urile cu primari PNL. Am spus și
la ședința anterioară, un astfel de precedent nu a existat. Când PSD-ul a avut majoriate,
repartizarea de sume se făcea după niște criterii foarte serioase. A încercat doamna
vicepreședinte să argumenteze cu ceva și anume că la sfârșitul anului orașele, printr-o
rectificare de buget, au primit niste sume pe care nu am reușit să le cheltuim. Eu
consider ca rectificarea făcută de Guvern a avut o justificare, acele sume pe care noi leam primit, că le-am cheltuit sau nu, acesta a fost singurul argument. Am reținut de data
trecută că, de fapt, este o decizie politică. Si aceasta e realitatea. Mă întreb, oare
deciziile politice, prin natura lor, trebuie sa conțină lucruri abuzive, inechitabile, ilegale,
cu o anumită doza de mizerie, scuzați-mi termenul? Dacă ma refer numai la municipiul
Roșiorii de Vede, cum e posibil să mi se taie 15 miliarde de lei? De ce? În Rosiorii de
Vede avem si 5 consilieri locali PNL, ceea ce înseamnă ca avem și această reprezentare
politică în oras. De ce să sancționăm niște orașe și să favorizăm niște comune care
bineînțeles au și ele dreptul la finanțare, dar nu într-un mod atât de disproporționat.
Știu că domnul președinte Gâdea are și dumnealui un amendament. Sper ca macar
acum, în ultimul ceas, să realizati că macar acel amendament care prevede, așa cum a
spus d-nul Vlad, o repartizare de 50% pt UAT-urile PNL și 50 % pt cele PSD, chiar
dacă nu este nici așa corect și normal, da macar să ne mai apropiem de normalitate. Eu
am discutat și cu consilieri PNL care mi-au spus că sunt într-o postură jenantă si au dat
dreptate tuturor celor care susțin niște principii normale și corecte, dar sunt nevoiți să
respecte disciplina de partid. Sper ca măcar acum să se înțeleagă că acel amendament
propus de domnul președinte mai îndreaptă cât de cât lucrurile. Sa nu uitați domnilor
consilieri PNL ca suntem într-o alianță și politica pe care o facem pentru cetățeni, nu
pentru partid. Eu probabil n-o sa mai fac multi ani politică, dar îndemn pe cei care vor fi
în continuare din partea PSD, pe viitor sa nu facă prostiile și discriminarea pe care sunt
acum pe cale sa le facă grupul PNL. Trebuie sa dam dovadă de civilizatie, pană la urmă,
de modul cum trebuie sa tratăm cetățeanul, indiferent de culoarea lui politică. De aia
depunem un jurământ, de aia trebuie să respectăm oamenii în general, nu interesele
înguste de partid. Vă mulțumesc!
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
In repartizările făcute in anii trecuți s-a ținut cont de criteriul numărului de
locuitori. Acum am depus un amendament care ține cont de populație. Mi s-a spus că
repartizarea trebuie să fie politică. Am venit cu o repartizare de 50 la sută UAT urile cu
primari PNL și 50 la Sută UAT urile cu primari PSD, în condițiile în care ponderea este
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de 70 la sută UAT cu primari PSD și 30 la sută UAT cu primarii PNL. Chiar dacă nu
este echitabil, este mai puțin subiectiv. Acum suntem aici să votăm în interesul
cetățenilor. Să nu uităm de excedentele primăriilor PNL. Excedent de 44 miliarde sau la
Răsmirești de 22,5 miliarde și mai primește o sumă de 4,2 miliarde în condițiile în care
comune ca Orbeasca sau Peretu, cu număr mare de locuitori primesc 50 mii lei.
Supun la vot amendamentul depus de mine, prin care suma se împarte 50 la sută
cu 50 la sută.
Domnul Titirișcă Florin:
Domnule președinte, vreau sa o întreb pe doamna secretar daca amendamentul dnului președinte poate fi supus la vot întrucât modifică proiectul inițial în integralitate,
din punctul meu de vedere, fară avizele comisiei.
Doamna secretar general Oprescu Silvia
Amendamentul domnului președinte modifică în integralitate aceasta anexa a
proiectului de hotârâre, este o modificare de fond. Dacă în urma dezbaterilor în ședința
consiliului se impun modificări de fond în conținutul proiectului de hotărâre, iar această
anexă face parte integrantă din hotărârea respectivă, la propunerea domnului președinte
și cu acordul majorității consilierilor prezenți, președintele consiliului județean
retransmite proiectul de hotărăre în vederea reexaminării de către inițiator și de către
compartimentele de specialitate. In acest caz, initiatorul este doamna vicepreședinte
Fedeles Raluca.
Doamna vicepreședinte Fedeles Raluca
La o sedință anterioară, cred ca era vorba despre acelasi proiect de hotarare, cand
proiectul a fost inițiat de domnul președinte Gâdea, eu am venit cu un amendament, care
amendament nu a intrat in ședință pentru ca era un amendament de fond. Vreau sa stiu
acum de la doamna secretar dacă acest amendament poate fi supus votului fara sa aiba
aviz de la comisiile de specialitate și un raport de specialitate de la direcția economică.
Doamna secretar general Oprescu Silvia
Așa cum am spus anterior, dacă în urma dezbaterilor în ședința consiliului se
impun modificări de fond în conținutul proiectului de hotărâre, iar această anexă face
parte integrantă din hotărârea respectivă, la propunerea domnului președinte și cu
acordul majorității consilierilor prezenți, președintele consiliului județean retransmite
proiectul de hotărăre în vederea reexaminării de către inițiator și de către
compartimentele de specialitate.
Domnul Bleajă Cornel
Domnilor consilieri, eu susțin amendamentul propus de domnul președinte și
consider ca ar fi trebuit sa fie prezenti mai multi primari și să sustină proiectul așa cum
a făcut domnul primar de la Rosiorii de Vede. Era normal sa echilibrăm mai bine aceste
bugete. Asa ca va rog sa ganditi corect si echitabil și nu politic.
Domnul consilier Voicilă Florea
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Domnule președinte, dvs prin amendamentul pe care l-ati facut, ati propus sa se
aloce 50% cu 50% din sumele defalcate. In luna ianuarie, după ce n-a trecut proiectul
de hotarare, domnul consilier Titirisca a promis ca va face apel la colegii dumnealui,
consilieri județeni sa voteze acel proiect.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Supun la vot retransmiterea proiectului catre inițiator și direcțiile de
specialitate.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și 17
voturi „împotrivă”, grupul PNL (Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan,
Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu
Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu
Dan, Prună Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) amendamentul nu a fost
adoptată retransmiterea.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Având în vedere că și la acest proiect de hotărâre au fost depuse două
amendamente de modificare care v-au fost transmise, le supun la vot în ordinea în
care au fost depuse.
Supun la vot amendamentul nr. 2 depus de președintele consiliului județean
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și 17
voturi „împotrivă”, grupul PNL (Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan,
Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu
Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu
Dan, Prună Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) amendamentul nu a fost
adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Supun la vot amendamentul nr. 3 depus de domnul Titirișcă Florin.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD
plus votul președintelui, Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan
Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim
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Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe
Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) amendamentul a fost adoptat.
Domnul Vlad Eugen :
Amendamentul este depus de un consilier PNL la un proiect inițiat de
vicepreședintele PNL.
Domnul Titirișcă Florin:
Amendamentul a fost făcut pentru câteva localități
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Supun la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale a sumei de 32.994 mii lei, corespunzătoare cotei de 6%
din impozitul pe venit estimat a se încasa de la bugetul de stat în anul 2022 în
integralitatea lui.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD
plus votul președintelui, Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan
Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim
Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe
Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 32.994 mii lei,
corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa de la bugetul de
stat în anul 2022.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinţei și vă mulţumesc
pentru participare.
Președinte
Adrian Ionuț Gâdea

Secretar general al județului
Silvia Oprescu
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