ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN

PROCES VERBAL
de desfăşurare al şedinŃei Consiliului JudeŃean Teleorman
convocată de îndată, în ziua de 30 decembrie 2010, ora 10,00
Bună dimineaŃa, stimaŃi colegi,
Am convocat, de îndată, Consiliul JudeŃean Teleorman în şedinŃă, astăzi, 30
decembrie 2010, prin dispoziŃia nr. 559 din 29 decembrie a.c. pentru adoptarea unui
proiect de hotărâre urgent cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeŃului
Teleorman, pe anul 2010 şi vă mulŃumesc că aŃi răspuns la această solicitare.
La şedinŃă participă 26 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcŃie lipsind
domnii consilieri Frăsineanu Fulvia, Vătafu Teodor Cătălin, Mocanu Virgil, Plopeanu
Constantin Cristian, Pălăduş Aurel şi Simionescu Adrian, astfel că, şedinŃa de consiliu
este legal constituită şi, în consecinŃă, putem adopta această hotărâre.
Fiind şedinŃă publică, aşa cum prevede Legea administraŃiei publice locale,
anunŃul cu ordinea de zi a fost adus la cunoştinŃă dumneavoastră şi locuitorilor
judeŃului Teleorman prin afişare la sediul instituŃiei, inserat pe site-ul Consiliului
judeŃean şi transmis la toate mediile locale de informare din judeŃ.
La şedinŃă mai participă în calitate de invitaŃi directorii direcŃiilor şi funcŃionari
publici din aparatul de specialitate al Consiliului judeŃean, precum şi reprezentanŃi ai
presei scrise şi audio-vizuale.
V-a fost pus la dispoziŃie procesul - verbal al şedinŃei ordinare a Consiliului
JudeŃean Teleorman din data de 15 decembrie 2010, pe care îl supun aprobării.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinŃei ordinare a
Consiliului JudeŃean Teleorman din data de 15 decembrie 2010.
Doamnelor şi domnilor,
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea
administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeŃului
Teleorman, pe anul 2010.
2. Diverse.
Supun la vot proiectul ordinii de zi.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?

- AbŃineri ?
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, proiectul de hotărâre de la ordinea de zi a fost avizat pentru
legalitate de secretarul judeŃului.
Vă prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al judeŃului
Teleorman, pe anul 2010.
Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
să prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în
unanimitate de voturi
- Domnul Putineanu Ion, secretarul comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în
unanimitate de voturi
- Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în
unanimitate de voturi
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Dacă aveŃi observaŃii sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă
rog să le prezentaŃi.
StimaŃi colegi, am eu o observaŃie.
Aici discutăm despre două sume care au fost alocate Consiliului JudeŃean
Teleorman:
- o sumă de 400 mii lei pentru finanŃarea cheltuielilor curente şi de capital. Îmi
menŃin părerea că această sumă să fie alocată pentru drumurile judeŃene de unde s-au
tăiat, în toamnă, 50 miliarde lei prin OrdonanŃa Guvernului nr. 18/2010;
- a doua sumă, de 30 mii lei, se referă la înlăturarea efectelor calamităŃilor
naturale.
Consiliul judeŃean nu a solicitat această sumă pentru că anul acesta, nu ne-a
lovit nicio calamitate ca urmare a inundaŃiilor.
În perioada 2005-2006 când am solicitat bani pentru înlăturarea efectelor
calamităŃilor naturale, nu am primit nimic.
Am fost nevoiŃi să facem împrumut pentru refacerea podului de la Mavrodin.
Noi nu putem să-i includem într-un capitol de cheltuieli, deoarece nu pot fi
folosiŃi aceşti bani întrucât au ca destinaŃie înlăturarea efectelor calamităŃilor naturale.
Am sunat la Ministerul FinanŃelor Publice şi nu ştie nimeni ce este cu această
sumă.
Este o sumă alocată să mascheze neregulile actualului guvern.
Vă propun ca suma de 30 mii lei să o includem în fondul de rezervă bugetară
până se limpezeşte situaŃia.

Vom transmite adrese la Guvern şi la Ministerul FinanŃelor Publice să ne spună
cum văd ei această situaŃie.
Ca o informaŃie utilă, din Hotărârea Guvernului reiese că s-au alocat sume şi
altor localităŃi din judeŃ, de exemplu oraşului Videle – 2.500 mii lei.
Problema mea, ca preşedinte al consiliului judeŃean este că la nici un alt oraş nu
s-au alocat bani, sunt mii de oameni care stau în frig.
Toate oraşele din judeŃ se confruntă cu probleme în ceea ce priveşte căldura.
Guvernul are în continuare datorii la oraşele respective pentru subvenŃia la căldură.
Din păcate aceste sume se repartizează fără nicio fundamentare, fără nici un fel
de echilibru, ci numai pe criterii politice.
S-au dat bani la toate localităŃile conduse de PDL, la patru localităŃi conduse de
PNL şi opt localităŃi conduse de PSD. Sunt sume foarte mari primite de unele localităŃi
cu primari PDL.
La comuna Sârbeni s-au alocat 10 mii lei. Prin această Hotărâre de Guvern se
arată dispreŃul faŃă de lege, faŃă de administraŃiile locale din judeŃ.
Aş vrea să fiŃi de acord cu propunerea pe care v-am făcut-o.
- Cine este pentru?
- Împotrivă?
- AbŃineri?
Cu 26 de voturi „pentru” şi o „abŃinere” (domnul Ion Petre - PDL) s-a aprobat
propunerea făcută.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
judeŃului Teleorman, pe anul 2010, cu propunerea ca suma de 30 mii lei să fie inclusă
în fondul de rezervă bugetară.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru?
- Împotrivă?
- AbŃineri?
Cu 26 voturi „pentru” şi o „abŃinere” (domnul Ion Petre - PDL) s-a aprobat
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeŃului Teleorman, pe
anul 2010.
Tot printr-o OrdonanŃă de Guvern, nr. 7/2010, s-au retras niste fonduri de la
infrastructură unor localităŃi. Au fost începute lucrări de alimentare cu apă şi a fost
blocată finanŃarea lor. Există riscul major ca acele investiŃii să se degradeze.
Si asta a fost tot o decizie politică.
Mai am o rugăminte la colegi. S-a organizat o licitaŃie pentru achiziŃionarea de
servicii de telefonie mobilă. Comisia de licitaŃii a obŃinut în condiŃii foarte bune, care
includ, pe lângă pachetul de servicii foarte bun în ceea ce priveşte convorbirile, şi un
număr de telefoane mobile alocate gratuit, pentru consilierii judeŃeni. Contractul cu
firma de telefonie este o afacere foarte bună.
Am vrut să fac acest lucru public, să nu se creadă că le-am cumpărat din banii
consiliului judeŃean.
La următoarea şedinŃă, vă rog să fiŃi de acord, să predaŃi vechile telefoane.
Doamna Târnăcop Aurica.
Eu fac parte din comisia de vânzare a spaŃiilor medicale, ca membru supleant,
vreau să fiu pusă în drepturi şi să particip şi eu la licitaŃii, în situaŃia în care membrul
de drept, domnul Gâdea Adrian IonuŃ, este incompatibil.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Nu este incompatibil, nu mai este consilier judeŃean. La următoarea şedinŃă să
completăm comisia.
In perioada 3-8 ianuarie 2011, vom avea o şedinŃă extraordinară de consiliu.
Până atunci se va face o consultare cu colegii primari.
Vor fi trei proiecte de hotărâre : repartizarea cotei de 20% pe localităŃi,
repartizarea cotei pentru drumurile judeŃene şi drumurile comunale şi pentru
programul lapte-corn.
Vreau să vă informez că marŃi a avut loc şedinŃa de constituire a Consiliului
JudeŃean al Tinerilor ce funcŃionează pe lângă AsociaŃia ,,Euro Teleorman,,. Am mai
avut acum câŃiva ani un astfel de consiliu.
S-au organizat alegeri în fiecare liceu, cu 2-3 excepŃii. Fiecare liceu şi-a
desemnat un membru in consiliul judeŃean al tinerilor.
S-a făcut campanie electorală, pentru cei care au vrut să candideze, pe posturile
locale TV.
MarŃi şi-au ales preşedintele, Drugă Andreea, şi cei doi vicepreşedinŃi, Bunoaica
Iulia şi Marinescu Andra.
A fost extraordinar de frumos, au venit cu idei cu care doresc să se implice în
viaŃa colectivităŃilor locale. Le-am spus şi lor şi repet că cel mai sigur se construieşte
viitorul când îl construieşti cu cei pentru care îl construieşti.
Vă mulŃumesc pentru participare.
Vă urez : La mulŃi ani !
Doamne ajută !

PREŞEDINTE,
Liviu Nicolae Dragnea

SECRETAR AL JUDEłULUI,
Silvia Oprescu

