
 

R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE ŢEAN  TELEORMAN 

 
 

PROCES VERBAL  
 al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  

din data de 14 septembrie 2011 
 

  
Bună ziua, stimaţi colegi, 
Îmi cer scuze pentru întârziere, am vorbit la telefon cu o serie de primari din 

judeţ pentru a ne trimite macheta pe care le-am solicitat-o, n-am avut mult succes. 
 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în şedinţă ordinară pentru astăzi, 
14 septembrie 2011, prin dispoziţia nr. 441 din 8 septembrie 2011. 

La şedinţă participă 29 consilieri din totalul de 31 consilieri în funcţie lipsind 
domnii Drăcman Lucian şi Mocanu Virgil, şedinţa de consiliu este legal constituită, 
astfel încât autoritatea publică judeţeană poate să adopte hotărâri valabile. 

Informez colegii de la PDL despre domnul consilier Mocanu Virgil că azi este a 
unsprezecea şedinţă la care lipseşte nemotivat. 
 
  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, directorii direcţiilor şi funcţionari publici din 

aparatul de specialitate al Consiliului judeţean, conducători ai unor instituţii din 
subordine care au tangenţă cu problematica de la ordinea de zi, precum şi 
reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale. 

 
Procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data 

de 30 august 2011, 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 august 2011. 
 

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 privind repartizarea pe unităţi administrativ- 

teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA şi din cota de 21% 



 

din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a 
celor reţinute din cota de 80%, ca urmare a diminuării cu gradul de 
necolectare, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 
proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2012 şi 
estimările pentru anii 2013-2015. 

 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 

Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011. 
 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al jude ţului 
Teleorman pe anul 2011. 

 
4. Diverse. 

 
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 de secretarul judeţului.  

 

La primul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate 
din TVA şi din cota de 21% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale, precum şi a celor reţinute din cota de 80%, ca urmare a diminuării cu gradul de 
necolectare, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2012 şi estimările pentru anii 
2013-2015. 

Sumele repartizate pentru anii 2013, 2014 şi 2015 sunt diminuate deci, 
previziunile macroeconomice ale Guvernului sunt că în anii următori va fi mai rău, 
bugetele vor fi mai mici, Consiliul Judeţean Teleorman a solicitat unităţilor 
administrativ-teritoriale întocmirea unei machete cu propuneri de cheltuieli pe anul 
2012 şi estimările pentru anii 2013-2015 pentru programele de dezvoltare locală. 

Precizez că deşi adresa a fost transmisă atât prin fax, e-mail cât şi prin poştă, din 
totalul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, trei localităţi nu au comunicat până 
la data elaborării proiectului de hotărâre, inclusiv până la ora începerii şedinţei 
propunerile conform machetei, respectiv Mârzăneşti, Pietroşani, Scurtu Mare, iar cinci 
localităţi au comunicat, în scris, că nu au proiecte care să facă obiectul solicitării, 
respectiv: Botoroaga, Bujoru, Călmăţuiu de Sus, Cosmeşti şi Mereni. 

Solicitările primite de la primăriile care au transmis machete însumează peste 
2.000 miliarde lei vechi şi reprezintă necesarul de finanţare pentru programele de 
dezvoltare locală. 



 

Guvernul României ne transmite că, pentru judeţul Teleorman avem repartizaţi 
160 miliarde lei. Diferenţa dintre ceea ce a repartizat Guvernul acestui judeţ şi 
necesarul minim de dezvoltare transmis de localităţi este de la 160 miliarde lei la 
2.000 miliarde lei, ceea ce teoretic reprezintă 8%. 

Vreau să fac încă odată o precizare importantă, noi astăzi, conform unei 
proceduri birocratice greşite, suntem obligaţi de Ministerul Finanţelor Publice să 
adoptăm o hotărâre pentru repartizarea unor “iluzii”. 

Noi, astăzi, repartizăm “iluzii” pentru că nu este aprobat bugetul de stat şi nu 
avem un document oficial care să certifice suma efectivă repartizată. 

De asemenea, scrisoarea cadru de la Ministerul Finanţelor Publice trebuia 
transmisă consiliului judeţean până la data de 1 iunie 2011, ea a ajuns la noi în 26 
august 2011 deci, cu o întârziere de trei luni. 

Cu toate acestea, noi facem efortul să ne încadrăm în perioada de răspuns pentru 
că procedura prevede ca Ministerul Finanţelor Publice să transmită în judeţ, până la 1 
iunie, sumele prognozate a fi repartizate, iar până la 15 septembrie 2011, consiliul 
judeţean trebuie să transmită repartizarea unor “iluzii”. 

Această hotărâre nu va avea nici o influenţă şi nu contează deloc la Ministerul 
Finanţelor Publice în condiţiile în care ei deja au stabilit cât trebuie să dea pentru 
fiecare judeţ. Pentru ce mai trimitem noi această repartizare la Ministerul Finanţelor 
Publice? 

Deci, sumele efective care vor fi repartizate pe localităţi vor fi definitivate 
numai după aprobarea bugetului de stat. 

Vreau să vă informez că odată cu hotărârea pe care o adoptăm azi, tot oficial, 
vom transmite Ministerului Finanţelor solicitările pentru dezvoltare locală de la fiecare 
localitate din judeţul Teleorman. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 
să prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate 
de voturi. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
 Eu am un amendament şi v-aş ruga să fiţi de acord să-l adoptăm. 
 Să introducem după art. 1, un nou articol. Repet, noi discutăm de adoptarea unei 
hotărâri de repartizare a unor iluzii, suntem obligaţi să respectăm o procedură 
birocratică învechită, proastă. 
 “În situaţia în care, până la aprobarea bugetului de stat, în cadrul unei unităţi 
administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman vor fi aprobate alte programe de 
dezvoltare locală sau proiecte de infrastructură ce necesită cofinanţare locală, anexa la 
hotărâre va fi modificată în mod corespunzător”. 



 

 Principala raţiune pentru care vă solicit să aprobăm acest amendament este 
pentru că la această oră sunt o serie de localităţi care nu au transmis macheta sau nu au 
proiecte de dezvoltare locală aprobate până acum şi trebuie să dăm şansa fiecărei 
comunităţi, fiecărei autorităţi, ca până când va fi aprobată Legea bugetului de stat să 
poată aproba acest proiect de dezvoltare locală. 
 Mi se pare nefiresc ca acele localităţi să fie frustrate şi să nu aibă această şansă 
pentru că Guvernul utilizează această procedură care este greşită. 
 Supun la vot acest amendament. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi amendamentul a fost aprobat. 
Important este pentru toţi primarii să nu intre în panică şi să înţeleagă că 

hotărârea efectivă de repartizare a sumelor respective va fi aprobată de consiliul 
judeţean numai după aprobarea bugetului de stat. 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ- 
teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA şi din cota de 21% din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a celor reţinute din 
cota de 80%, ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală, pe anul 2012 şi estimările pentru anii 2013-2015. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe 

unităţi administrativ- teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA şi din 
cota de 21% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a 
celor reţinute din cota de 80%, ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care 
necesită cofinanţare locală, pe anul 2012 şi estimările pentru anii 2013-2015. 

Am făcut toate precizările respective şi din alt motiv, ca Instituţia Prefectului 
Judeţului Teleorman să nu se facă de râs pentru că există riscul ca să atace şi această 
hotărâre. Să înţeleagă că aceasta nu produce efecte. 

La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad 
Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 

să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 



 

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate 
de voturi. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
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. 15 din 11 februarie 2011, în vederea 
aprobării. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011. 
La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint raportul privind rectificarea 

bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2011. 
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 

să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate 
de voturi. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
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 2011, 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 rectificarea 

bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2011. 
 



 

Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
Aşa cum bine ştiţi abuzurile Guvernului prin Instituţia Prefectului Judeţului 

Teleorman continuă. Bugetul Consiliului Judeţean Teleorman este blocat, nu se mai 
poate face nici o investiţie în acest judeţ. 

A fost atacat de trei ori. Sigur că la instanţa de fond vom câştiga. Astăzi, de 
exemplu, am căştigat procesul cu împrumutul. 

Bugetele au fost atacate şi la Alexandria, Turnu Măgurele şi la alte localităţi 
conduse de primari din opoziţie. 

Este numai o informare, bănuiesc că sunteţi la curent cu aceste acţiuni care au 
ca scop blocarea dezvoltării judeţului. 

 
Dacă  aveţi alte probleme? 

 
Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinţei şi vă mulţumesc 

pentru participare. 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
 
     Liviu Nicolae Dragnea               Silvia Oprescu 
 


