ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 18 octombrie 2013
Bună ziua, stimaţi colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în şedinţă ordinară pentru astăzi, 18
octombrie 2013, prin dispoziţia nr. 599 din 11 octombrie 2013.
La şedinţă participă 31 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcţie, lipsind
domnul Savu Adrian, fiind astfel asigurat cvorumul de prezenţă necesar pentru
desfăşurarea legală a acestei şedinţe ordinare.
Fiind şedinţă publică, aşa cum prevede Legea administraţiei publice locale,
anunţul cu ordinea de zi a fost adus la cunoştinţă dumneavoastră şi locuitorilor judeţului
Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat şi pe site-ul Consiliului judeţean.
Participă, în calitate de invitaţi, directori şi funcţionari publici din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean, conducători ai unor instituţii din subordine, precum şi
reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale.
Procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data de
30 septembrie 2013, v-a fost pus la dispoziţie şi îl supun aprobării dumneavoastră.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean, din 30 septembrie 2013.
x
Doamnelor şi domnilor,
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din
Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Judeţean Teleorman nr. 74 din 27 mai 2013.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Judeţean Teleorman nr. 75 din 27 mai 2013.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Judeţean Teleorman nr. 76 din 27 mai 2013.

1

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli neeligibile pentru
proiectul „Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul
Teleorman”.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman,
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Teleorman şi Camera
Agricolă Judeţeană Teleorman pentru anul 2014.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru
preşedintele, vicepreşedintele, membrii şi secretarul Comisiei pentru protecţia
copilului Teleorman.
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului
Teleorman, pe anul 2013.
8. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
cotei de 20% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul pe
venit, diminuate cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pentru
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau
de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea
proiectelor de infrastructură, pentru anul 2014 şi estimările pe anii 2015-2017.
9. Diverse.
Vreau să vă propun ca proiectul de hotărâre de la punctul 4 al ordinii de zi să
poarte următoarea denumire: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009, modificată şi completată.
Supun la vot modificarea titlului proiectului de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot proiectul ordinii de zi.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.
Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru
legalitate.
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Înainte de a merge mai departe, ţin să precizez că, în conformitate cu prevederile
art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua
parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul judeţean
care fie personal, fie prin soţ, soţie, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes
patrimonial în problema supusă dezbaterii.
Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoştinţă pentru ca abţinerea
de la deliberarea şi adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei
şedinţe.
La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 74 din 27 mai 2013.
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?
Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea
anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 74 din 27 mai 2013, în vederea
aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 31 voturi (domnul Neagu Tudor nu votează) s-a aprobat proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 74 din 27 mai
2013.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 75 din 27 mai 2013.
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Vă mulţumesc.
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Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?
Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea
anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 75 din 27 mai 2013, în vederea
aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 31 voturi (domnul Neagu Tudor nu votează) s-a aprobat proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 75 din 27 mai
2013.
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 76 din 27 mai 2013.
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea
anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 76 din 27 mai 2013, în vederea
aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 31 voturi (domnul Neagu Tudor nu voteză) s-a aprobat proiectul de hotărâre
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 76 din 27 mai
2013.
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009, modificată
şi completată.
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.
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- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009, modificată şi
completată, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009, modificată
şi completată.
La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
Teleorman şi Camera Agricolă Judeţeană Teleorman pentru anul 2014.
Rog pe domnul Cioabă Petre, preşedintele comisiei economice să prezinte raportul
de avizare.
- Domnul Cioabă Petre.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Teleorman şi
Camera Agricolă Judeţeană Teleorman pentru anul 2014, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Teleorman şi
Camera Agricolă Judeţeană Teleorman pentru anul 2014.
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La punctul şase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru preşedintele, vicepreşedintele, membrii şi
secretarul Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman.
Rog preşedinţii comisiei economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea
indemnizaţiei de şedinţă pentru preşedintele, vicepreşedintele, membrii şi secretarul
Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea
indemnizaţiei de şedinţă pentru preşedintele, vicepreşedintele, membrii şi secretarul
Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman.
La punctul şapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2013.
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2013, în vederea aprobării.
Supun la vot rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2013,
pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi anexe.
Anexa nr. 1 Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Teleorman
pe anul 2013.
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Supun la vot 00.01 TOTAL VENITURI 1.675 mii lei
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Capitolul 00.02 I. VENITURI CURENTE 1.675 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Capitolul 00.12 C. VENITURI NEFISCALE 1.675 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Capitolul 37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventiile
1.675 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Subcapitolul 37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 1.675 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot 49.02 TOTAL CHELTUIELI 1.675 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot 79.02 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 1.675 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Capitolul 80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de
munca 399 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Subcapitolul 80.02.01 Actiuni generale economice si comerciale
399 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
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- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Subcapitolul
80.02.01.30 Alte cheltuieli pt.actiuni generale,
economice si comerciale 399 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Titlul 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 399 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Articolul 20.30 Alte cheltuieli 399 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 399 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Capitolul 84.02 Transporturi 1.276 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Subcapitolul 84.02.03 Transport rutier 1.276 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Subcapitolul 84.02.03.01 Drumuri si poduri 1.276 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Titlul 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.276 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Articolul 20.02 Reparatii curente 1.276 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Anexa nr. 1 Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului
Teleorman pe anul 2013.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Anexa nr. 2 Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Teleorman pe
anul 2013.
Supun la vot 00.01 TOTAL VENITURI 2.525 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Subcapitolul 37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -1.675 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Capitolul 42.02 Subventii de la bugetul de stat 4.200 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Subcapitolul 42.02.59 Finanţarea subprogramului ,,Infrastructură la
nivel judeţean" 4.200 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot 49.02 TOTAL CHELTUIELI 2.525 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Capitolul 80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de
munca -2.466 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Titlul
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE -400 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Articolul 56.32 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
locale in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata -25.433 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Alineatul 71.01.30 Alte active fixe -2.066 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Capitolul 84.02 Transporturi 4.991 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Alineatul 71.01.30 Alte active fixe 4.991 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Anexa nr. 2 Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului
Teleorman pe anul 2013.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot proiectul de hotărâre, în integralitatea lui.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2013.
La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de
18,5% din impozitul pe venit, diminuate cu gradul de necolectare a veniturilor proprii,
pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de
capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură, pentru anul 2014 şi estimările pe anii 2015-2017.
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică.
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- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu o „abţinere”.
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Neagu Florin.
Ca de obicei, în momentul când se impart banii, primăriile care au primari PDL
primesc cel mai puţin, sunt defavorizaţi.
Să luaţi în calcul că la următoarea şedinţă la care se mai face repartizarea sumelor,
vom părăsi sala de şedinţă dacă primarii PDL sunt sfidaţi. Din punctul meu de vedere
repartizarea se face politic.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Nu sunt sfidaţi, pentru că astăzi se fac nişte estimări. Sumele cuprinse în cele două
anexe sunt estimate. Când se vor împărţi banii se va ţine seamă de arieratele şi proiectele
de investiţii pe care le are fiecare unitate administrativ-teritorială.
Încă odată vă spun, astăzi nu se impart banii, ci s-au făcut estimări, dar vom ţine
cont de toate solicitările.
Domnul Neagu Florin.
Sunt estimări pentru următorii trei ani. Este foarte clar, în aceste estimări, pentru
primarii PDL sunt sume derizorii, cele mai mici sume.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Vă rog respectuos, nu mai faceţi afirmaţii nefondate, dacă a fost vreun primar PDL
care a venit la mine cu vreo problemă şi nu l-am rezolvat, dumneavoastră nu sunteţi
suficient de bine informat.
După şedinţă vă pot demonstra că sunt localităţi conduse de primari PDL unde s-a
ţinut cont de toate solicitările pentru că vreau să îi ajut pe oamenii din acele localităţi.
Doamna Tîrnăcop Aurica.
Colegul nostru trebuie să înţeleagă că în fiecare an primarii trimit necesarul
bugetului şi, în funcţie de asta se pot acorda sumele pentru fiecare localitate în parte.
Domnul Izină Ion.
Eu am o propunere constructivă. Atunci când se face şedinţa de repartizare să fie
chemat câte un reprezentant al fiecărui partid.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Este în regulă.
Domnul Izină Ion
Mulţumesc.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Mai sunt alte probleme?
În aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul
pe venit, diminuate cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea
11

cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea proiectelor de infrastructură, pentru
anul 2014 şi estimările pe anii 2015-2017, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 27 voturi „pentru” şi 4 voturi „împotrivă” (domnii Amarie Constantin, Şuică
Iulian, Ion Petre şi Neagu Florin) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe
unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din impozitul
pe venit, diminuate cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea
cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea proiectelor de infrastructură, pentru
anul 2014 şi estimările pe anii 2015-2017.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
Doresc să vă informez că problema pe care a ridicat-o domnul Savu în şedinţa
anterioară referitoare la groapa din asfalt situată pe drumul judeţean, la intrare în sat
Lăceni, este rezolvată. Acum drumul este practicabil.
x
Dacă aveţi alte probleme?
În aceste condiţii, ordinea de zi fiind epuizată, declar încheiate lucrările şedinţei şi
vă mulţumesc pentru participare.

PREŞEDINTE,
Adrian Ionuţ Gâdea

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Silvia Oprescu
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