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R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE łEAN  TELEORMAN 

 
 

PROCES VERBAL  
 al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman  

din data de 24 iunie 2011 
 

  
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea deschide lucrările şedinŃei. 

Bună ziua, stimaŃi colegi, 
 Consiliul JudeŃean Teleorman a fost convocat în şedinŃă ordinară pentru astăzi, 
24 iunie 2011, prin dispoziŃia nr. 314 din 17 iunie 2011. 

La şedinŃă participă 26 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcŃie lipsind 
domnii Augustin Ioan, Drăcman Lucian Daniel, Plopeanu Constantin Cristian, 
Mocanu Virgil, Pălăduş Aurel şi Vătafu Teodor Cătălin, şedinŃa de consiliu este legal 
constituită, astfel încât autoritatea publică judeŃeană poate să adopte hotărâri valabile. 
 
  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 mass - media locală, fiind publicat şi pe site-ul Consiliului 
judeŃean. 

 
Participă, în calitate de invitaŃi, directorii direcŃiilor şi funcŃionari publici din 

aparatul de specialitate al Consiliului judeŃean, conducători ai unor instituŃii din 
subordine care au tangenŃă cu problematica de la ordinea de zi, precum şi 
reprezentanŃi ai presei scrise şi audio-vizuale. 

 
Procesul - verbal al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman, din data 

de 27 mai 2011, v-a fost pus la dispoziŃie şi îl supun aprobării dumneavoastră. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 
 
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinŃei ordinare a 

Consiliului JudeŃean, din 27 mai 2011. 
 
Doamnelor şi domnilor,  
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din 

Legea administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, a fost întocmit următorul proiect al ordinii de zi: 

 
1. Proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului de consilier judeŃean al domnului Vătafu 
Teodor Cătălin, prin demisie. 

 
2. Proiectul de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeŃean 

în Consiliul JudeŃean Teleorman. 
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3. Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008 privind 
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului JudeŃean Teleorman 
pe principalele domenii de activitate. 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii 

ale Muzeului JudeŃean Teleorman, pentru anul 2011. 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii 
ale Serviciului Informatic, pentru anul 2011. 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii 

ale Serviciului de Cooperare Internă şi Interna Ńională, pentru anul 2011. 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcŃii şi 
a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale Centrului JudeŃean de 
Conservare şi Promovare a Culturii Tradi Ńionale Teleorman, pentru anul 
2011. 

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor speci fice prin 

care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum şi 
modalităŃile de încasare şi utilizare a fondurilor Camerei Agricole 
Teleorman, pentru anul 2011. 

 
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea pre Ńului mediu al produselor agricole 

la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2011. 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea utiliz ării în anul 2011 a excedentului 
rezultat la încheierea exerciŃiului bugetar al anului 2010. 

 
11.  Proiect de hotărâre privind organizarea referendumului local în vederea 

consultării cetăŃenilor din judeŃul Teleorman asupra desfiinŃării jude Ńului 
Teleorman. 

 
12.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al jude Ńului pe 

anul 2011. 
 

13.  Proiect de hotărâre privind propunerea de desfiinŃare a Centrului de 
Sănătate “Regele Carol I” DeparaŃi, comuna Trivalea-Moşteni, judeŃul 
Teleorman.  

 
14.  Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 
15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special 

reprezentantului Consiliului JudeŃean Teleorman în Adunarea Generală a 
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AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul” pentru a vota 
favorabil modificarea preŃurilor şi tarifelor pentru serviciile de apă şi 
canalizare. 

 
16.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

JudeŃean Teleorman nr. 59 din 15 mai 2007 privind asocierea judeŃului 
Teleorman cu municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele şi 
oraşele Zimnicea şi Videle pentru înfiin Ńarea Operatorului Regional Unic 
pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare din judeŃul Teleorman. 

 
17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual privind sta diul 

realizării m ăsurilor din programul integrat de gestionare a calităŃii aerului 
pentru localităŃile Turnu M ăgurele şi Zimnicea. 

 
18.Proiectul de hotărâre privind încheierea ConvenŃiei cu privire la 

publicarea hăr Ńii oficiale a judeŃului Teleorman. 
 
19. Diverse. 

 
 Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, vă aduc la cunoştin Ńă că 
domnul vicepreşedinte Bălan Ilie îşi retrage proiectele de hotărâre ini Ńiate ce sunt 
înscrise la nr. 15, 16 şi 18, respectiv: 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special 
reprezentantului Consiliului JudeŃean Teleorman în Adunarea Generală 
a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul” pentru a vota 
favorabil modificarea preŃurilor şi tarifelor pentru serviciile de apă şi 
canalizare. 

 
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

JudeŃean Teleorman nr. 59 din 15 mai 2007 privind asocierea judeŃului 
Teleorman cu municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele 
şi oraşele Zimnicea şi Videle pentru înfiin Ńarea Operatorului Regional 
Unic pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare din judeŃul 
Teleorman. 

 
18.  Proiectul de hotărâre privind încheierea ConvenŃiei cu privire la 

publicarea hăr Ńii oficiale a judeŃului Teleorman. 
Domnul vicepreşedinte Bălan Ilie. 
Domnule preşedinte, stimaŃi colegi 
Propun retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre nr. 15, 16 şi 18 

pentru următoarele motive: 
- proiectele de hotărâre nr. 15 şi 16 datorită lipsei proiectelor de hotărâre de 

la Consiliul Local Roşiorii de Vede, nu putem să realizăm acordul necesar, s-a 
schimbat  reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală a AsociaŃiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul” şi nu s-au aprobat indicatorii tehnico-
economici la acest proiect de hotărâre; 

- pentru proiectul de hotărâre nr. 18, consider că este necesară o negociere 
cu cei care fac această hartă oficială a judeŃului pentru că au fost impuse nişte condiŃii 
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privind  exclusivitatea tipăririi de hărŃi ale judeŃului Teleorman şi nu cred că este 
corectă opinia acestora. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Supun la vot scoaterea celor trei proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi.  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat scoaterea celor trei proiecte de pe ordinea 

de zi. 
 

Supun la vot proiectul ordinii de zi modificat.  
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi modificat. 
 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea menŃionează că, 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 judeŃului.  

La primul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
judeŃean al domnului Vătafu Teodor Cătălin, prin demisie. 

Rog pe domnul Putineanu Ion, preşedintele comisiei juridice să prezinte 
raportul de avizare. 
 Domnul Putineanu Ion. 
 Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 
voturi. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Vă mulŃumesc. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de 

expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeŃean al domnului Vătafu 
Teodor Cătălin, prin demisie. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea de 

drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeŃean al 
domnului Vătafu Teodor Cătălin, prin demisie. 

 
La punctul doi de la ordinea de zi avem proiectul de hotărâre privind validarea 

mandatului unui consilier judeŃean în Consiliul JudeŃean Teleorman. 
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Am luat cunoştinŃă că membrii comisiei de validare s-au întâlnit după şedinŃa 

comisiilor de specialitate, pentru redactarea raportului de validare. 
În acest sens, dau cuvântul domnului Petcu Florea, preşedintele comisiei de 

validare, să prezinte raportul referitor la validarea sau invalidarea alegerii doamnei 
Tatu Ioana Rodica în funcŃia de consilier judeŃean. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 MulŃumesc. 

Pentru validarea sau invalidarea mandatului este necesar votul majorităŃii 
consilierilor judeŃeni prezenŃi la şedinŃă, votul este deschis, deci se exprimă prin 
ridicare de mână. 

Vă reamintesc că  pentru validare doamna Tatu Ioana Rodica, fiind în cauză, nu 
votează. 

Vă rog să-mi permiteŃi să supun la vot validarea mandatului de consilier în 
consiliul judeŃean al doamnei Tatu Ioana Rodica.  

- Cine este pentru ? 
- Este cineva împotrivă? 
- Se abŃine cineva? 
În unanimitate de voturi s-a aprobat validarea mandatului de consilier judeŃean 

al doamnei Tatu Ioana Rodica. 
Urmare votului dumneavoastră a fost aprobat proiectul de hotărâre privind 

validarea mandatului unui consilier judeŃean în Consiliul JudeŃean Teleorman. 
 
În continuare, potrivit prevederilor art. 90 coroborate cu cele ale art. 32 alin. 

(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, consilierul 
al cărui mandat a fost validat, trebuie să depună, în faŃa consiliului judeŃean, 
jurământul. 

Precizez că, în situaŃia unui refuz, consilierul în cauză se consideră 
demisionat de drept, fiind înlocuit cu primul supleant înscris pe lista de candidaŃi 
depusă de partid la alegerile locale din 1 iunie 2008. 

În acest sens, consilierul validat se va prezenta în faŃa mesei special 
amenajate pe care se află un exemplar din ConstituŃie şi Biblie, va pune mâna 
stângă atât pe ConstituŃie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va da citire jurământului, 
va semna jurământul în două exemplare, unul se va înmâna consilierului iar celălalt 
se va păstra la dosarul şedinŃei.  

Conform procedurii legale acesta este un moment solemn, motiv pentru care 
vă rog să vă ridicaŃi. 

 
Doamna Tatu Ioana Rodica (dă citire jurământului.) 
„Jur să respect ConstituŃia şi legile Ńării şi să fac cu bună credinŃă, tot 

ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeŃului 
Teleorman. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 
 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
StimaŃi colegi, 
O felicit pe doamna consilier Tatu Ioana Rodica, „bine aŃi revenit” în 

rândurile noastre.  
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Doamna Tatu Ioana Rodica. 
Vă mulŃumesc domnule preşedinte. Mă bucur să fiu din nou alături de 

dumneavoastră şi foşti mei colegi. Sper să colaborăm bine. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Vă dorim succes în activitatea pe care o veŃi desfăşura pentru buna 

funcŃionare a instituŃiei noastre în speranŃa că prefectura nu va ataca şi hotărârea de 
validare a mandatului dumneavoastră. 

Hotărârea prin care am repartizat banii pentru drumurile judeŃene a fost 
atacată, cea prin care s-a făcut împrumutul ca să compensăm blocarea banilor 
pentru drumuri judeŃene după ce licitaŃia a fost făcută şi desemnată şi banca, a fost 
atacată. 

Una dintre hotărâri, câştigată definitiv şi irevocabil la Curtea de Apel, deci 
hotărâre judecătorească ce nu mai poate fi desfiinŃată, nu a fost luată în seamă şi a 
fost atacată din nou de prefect, un caz unic în Ńară. 

Cu totul întâmplător este vorba de hotărârea de aprobare a reprezentanŃilor 
consiliului judeŃean în Consiliul de AdministraŃie al Spitalului de pneumoftiziologie 
Roşiorii de Vede. 

Întrucât s-au exprimat în presă, păreri privind incompatibilitatea dintre 
funcŃia de angajat al prefectului şi consilier judeŃean, doamna Tatu Rodica, vă rog 
să verificaŃi. 

Doamna Tatu Rodica. 
Dumneavoastră nu sunteŃi jurist, domnule preşedinte, eu sunt pe funcŃie 

contractuală la InstituŃia Prefectului, nu sunt în incompatibilitate. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Demersul meu este foarte sincer, să analizaŃi cu atenŃie situaŃia. 
Domnul Popescu Dan. 
Aş vrea să-i amintesc distinsei colege că în martie 2005, am ocupat aceeaşi 

funcŃie de director de cabinet al prefectului, fiind şi consilier judeŃean şi a trebuit 
să-mi dau demisia. Poate între timp s-a schimbat legea, dar ar trebui luat în calcul şi 
acest lucru. 

Doamna Tatu Rodica. 
Aş vrea să-mi arătaŃi articolul din lege unde scrie că funcŃia mea, de director 

de cabinet este incompatibilă cu cea de consilier judeŃean. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 

 Eu nu constat incompatibilităŃi, dar trebuie să aveŃi toate aceste lucruri în 
vedere. 
 La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru 
modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman 
nr. 75 din 24 iunie 2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 
JudeŃean Teleorman pe principalele domenii de activitate. 

Rog pe domnul Putineanu Ion, preşedintele comisiei juridice să prezinte 
raportul de avizare. 

 
 

 Domnul Putineanu Ion. 
 Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 
voturi. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
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Vă mulŃumesc. 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea 
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008 
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului JudeŃean Teleorman pe 
principalele domenii de activitate. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

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

completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 75 din 24 
iunie 2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului JudeŃean 
Teleorman pe principalele domenii de activitate. 

La următorul punct  de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Muzeului JudeŃean Teleorman, 
pentru anul 2011. 

Rog pe domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice, să prezinte 
raportul de avizare 

Domnul Petcu Florea. 
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Vă mulŃumesc. 
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 

prezentaŃi. 
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a 

statului de funcŃii ale Muzeului JudeŃean Teleorman, pentru anul 2011. 
 

 Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcŃii ale Muzeului JudeŃean Teleorman, pentru anul 
2011. 
 

La punctul cinci de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Serviciului Informatic, pentru anul 
2011. 

Rog pe domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice, să prezinte 
raportul de avizare 

Domnul Petcu Florea. 
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Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 
voturi. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Vă mulŃumesc. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcŃii ale Serviciului Informatic, pentru anul 2011. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcŃii ale Serviciului Informatic, pentru anul 2011. 
La următorul punct  de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 

aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Serviciului de Cooperare Internă şi 
InternaŃională, pentru anul 2011. 

Rog pe domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice, să prezinte 
raportul de avizare 

Domnul Petcu Florea. 
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Vă mulŃumesc. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcŃii ale Serviciului de Cooperare Internă şi InternaŃională, pentru anul 
2011. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcŃii ale Serviciului de Cooperare Internă şi 
InternaŃională, pentru anul 2011. 

La punctul şapte de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
aprobarea organigramei, a statului de funcŃii şi a Regulamentului de Organizare şi 
FuncŃionare ale Centrului JudeŃean de Conservare şi Promovare a Culturii TradiŃionale 
Teleorman, pentru anul 2011. 

 
Rog pe domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice, să prezinte 

raportul de avizare 
Domnul Petcu Florea. 
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Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 
voturi. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Vă mulŃumesc. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a 
statului de funcŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale Centrului 
JudeŃean de Conservare şi Promovare a Culturii TradiŃionale Teleorman, pentru anul 
2011. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

organigramei, a statului de funcŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare 
ale Centrului JudeŃean de Conservare şi Promovare a Culturii TradiŃionale Teleorman, 
pentru anul 2011. 

La punctul opt de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad 
Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea structurii 
serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, 
precum şi modalităŃile de încasare şi utilizare a fondurilor Camerei Agricole 
Teleorman, pentru anul 2011. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Rog pe domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice, să prezinte 

raportul de avizare 
Domnul Petcu Florea. 
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Vă mulŃumesc. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor 
specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum şi 
modalităŃile de încasare şi utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman, pentru 
anul 2011. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul 
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tarifelor, precum şi modalităŃile de încasare şi utilizare a fondurilor Camerei Agricole 
Teleorman, pentru anul 2011. 

La punctul nouă de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte 
Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind stabilirea preŃului 
mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2011. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Rog pe domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice, să prezinte 

raportul de avizare 
Domnul Petcu Florea. 
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Vă mulŃumesc. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 
 Doamna Tîrnăcop Aurica. 
 Având în vedere că DirecŃia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a prezentat 
fişa privind fundamentarea preŃului mediu al produselor agricole, avem de ales între 
două variante. 

Varianta I 
 Grâu de consum 0,410 lei/kg 
 Orz boabe  0,380 lei/kg. 
 Fl. Soarelui  0,700 lei/kg. 
 Porumb  0,390 lei/kg. 
 Varianta a 2-a 
 Grâu de consum 0,710 lei/kg 
 Orz boabe  0,600 lei/kg. 
 Fl. Soarelui  0,700 lei/kg. 
 Porumb  0,550 lei/kg. 
 Discutând şi analizând care este situaŃia reală a produselor agricole, am ajuns la 
concluzia că niciodată în judeŃ nu s-a depăşit media de 3.800 kg/ha., deci varianta a 2-
a nu poate fi aplicată. 
 Având în vedere că anul acesta sunt producŃii mai mari decât anul trecut, 
aceasta rezultând din primele estimări, eu am următoarea propunere: 
 Grâu de consum 0,500 lei/kg 
 Orz boabe  0,450 lei/kg. 
 Fl. Soarelui  0,700 lei/kg. 
 Porumb  0,400 lei/kg. 
 Propun ca acesta să fie preŃul mediu de luat în calcul. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 De la DirecŃia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală este cineva? 
 Domnul Petcu Aurel. 
 Am discutat cu doamna Tîrnăcop şi am convenit să rămână ceea ce a propus 
dânsa. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Dacă mai sunt alte propuneri? 
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Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea preŃului mediu al 
produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2011. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea 

preŃului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 
2011. 

La punctul 10 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
aprobarea utilizării în anul 2011 a excedentului rezultat la încheierea exerciŃiului 
bugetar al anului 2010. 

Rog preşedinŃii 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 mulŃumesc. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 
 Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 
2011 a excedentului rezultat la încheierea exerciŃiului bugetar al anului 2010. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

utilizării în anul 2011 a excedentului rezultat la încheierea exerciŃiului bugetar al 
anului 2010. 

La punctul 11 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
organizarea referendumului local în vederea consultării cetăŃenilor din judeŃul 
Teleorman asupra desfiinŃării judeŃului Teleorman. 

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

 
 

- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
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- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu două voturi 
„împotrivă”. 

- 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 cu două voturi 

„împotrivă”. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Vă mulŃumesc. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 
 Domnul Şuică Iulian. 
 Aş vrea să-mi exprim un punct de vedere personal. Pornind de la expunerea de 
motive, am reŃinut că prin informarea domnului deputat Bănicioiu Nicolae ni se aduce 
la cunoştinŃă că în Parlamentul României se dezbate proiectul de lege privind 
modificarea limitelor teritoriale ale judeŃelor şi chiar desfiinŃarea acestora. Tot în 
această expunere de motive am mai reŃinut caracterul urgent al consultării directe a 
cetăŃenilor. 
 Apreciez că este un proiect de lege în Parlament, din informaŃiile mele ştiu că 
nu au început dezbaterile şi apreciez că este prematur să ne pronunŃăm, să aşteptăm să 
vedem dacă aceasta mai intră la dezbateri în Parlament, mai ales pentru evitarea 
cheltuielilor. 
 Având în vedere că nu am făcut la început propunerea de amânare a acestui 
proiect de hotărâre, îmi exprim intenŃia de a vota împotriva acestui proiect de hotărâre. 
 Domnul Bălan Ilie. 
 Dacă domnul coleg Şuică Iulian propune amânarea, înseamnă că are mai multe 
informaŃii decât avem noi şi Preşedintele României se răzgândeşte şi renunŃă la 
această reorganizare administrativ-teritorială. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Cred că motivaŃiile pe care le discutaŃi sau prezentaŃi nu au nicio legătură cu 
existenŃa sau prezenŃa în Parlament a unui proiect de lege. Vreau să-mi permiteŃi ca în 
câteva cuvinte să discutăm în clar despre prevederile Legii nr. 3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului. 
 La art. 13 alin. (3) se explicitează fără dubiu şi fără echivoc: “Proiectele de lege 
sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, 
oraşelor şi judeŃelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea 
prealabilă a cetăŃenilor din unităŃile administrativ-teritoriale respective, prin 
referendum. În acest caz organizarea referendumului este obligatorie”.  
 Deci, art. 13 este foarte clar, cetăŃenii trebuie consultaŃi înainte, nu după 
depunerea proiectului de lege la parlament. 
 Art.13 alin. (1) dă dreptul consilierilor judeŃeni să consulte cetăŃenii într-o 
problemă de interes judeŃean. Nu este condiŃionată organizarea referendumului de 
existenŃa unui proiect de lege, dimpotrivă, dacă cineva depune un proiect de lege fără 
referendum, nu trebuie să fie primit la registratură. 
 În cazul nostru, este vorba de posibilitatea cetăŃenilor pentru care am jurat să 
facem totul pentru binele lor, să decidă. Le dăm sau le luăm cetăŃenilor dreptul de a 
decide în această problemă? 
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 În ceea ce priveşte calendarul, este strict şi riguros prevăzut de lege. În lege, 
spune  că hotărârea consiliului judeŃean se aprobă înainte de data alegerilor cu minim 
20 de zile, în cazul nostru este mai mult. Să nu existe confuzia că dacă nu este depus 
în parlament proiectul de lege, nu e nevoie de referendum. Nu are nici o importanŃă că 
se răzgândeşte nu ştiu cine. 
 Nimeni nu trebuie să gândească să ia dreptul unor cetăŃeni să hotărască dacă se 
desfiinŃează judeŃul sau comuna lor.  
 Aşa cum s-au înfiinŃat şi s-au desfiinŃat comune sau sectoare din Bucureşti şi s-a 
organizat referendum, cum să nu se pună problema referendumului la reorganizarea 
judeŃelor pentru o problemă de aşa mare importanŃă. 
 În 1968, cand s-a făcut reorganizarea teritorială, trei ani şi jumătate s-a făcut o 
analiză extrem de serioasă asupra reorganizării administrative-teritoriale. 
 Am vrut să spun aceste lucruri să nu se creadă că e o confuzie şi că din punct de 
vedere legal şi al oportunităŃii avem obligaŃia, să întrebăm cetăŃenii din judeŃul 
Teleorman, numai ei vor decide dacă acceptă sau nu desfiinŃarea judeŃului Teleorman.  
 Domnul Iliescu Alexandru. 
 Noi nu trăim la Polul Nord şi nu suntem rupŃi de lume. La ora actuală, 
principala temă care se dezbate este reorganizarea administrativ-teritorială. 
Preşedintele Ńării şi premierul Boc discută despre opt judeŃe mari şi două judeŃe 
Harghita şi Covasna. 
 De ce Harghita şi Covasna au dreptul să existe ca entităŃi separate iar 
Teleormanul nu? Ce facem îl desfiinŃăm? 
 Îmi pare rău, domnule Şuică, că aŃi intervenit pe o astfel de temă care preocupă 
pe toată lumea la ora actuală. Este important cum se va rezolva, pentru că de asta 
depinde liniştea în Ńară. Eu ca cetăŃean am dreptul să am şi eu judeŃul meu aşa cum 
prietenii mei din Harghita şi Covasna au dreptul să aibă judeŃele lor. 
 Mai bine aŃi face lobby pe la Bucureşti, prin canalele pe care le aveŃi 
dumneavoastră, pentru că prin menŃinerea judeŃelor Covasna şi Harghita şi crearea de 
superjudeŃe, românii din România, suntem jigniŃi profund prin spusele preşedintelui 
Ńării. Ce se tot îndrugă prostii că dacă va fi Regiunea Sud Muntenia, nu o să facem 
drumuri la Ploieşti ? ŞtiŃi cât se face până la Ploieşti? Vă spun eu, trei ore şi jumătate. 
Dumneavoastră spuneŃi că nu este oportun. Sunt multe lucruri de discutat. Sunt ferm 
convins că prefectul va ataca hotărârea la contencios, dar este treaba lui, este 
reprezentantul Guvernului în teritoriu. Guvernul va avea încă o bilă neagră prin aceste 
abateri făcute numai în detrimentul cetăŃenilor. 
 Au atacat din nou acea hotărâre cu privire la Spitalul de pneumoftiziologie 
Roşiorii de Vede, în detrimentul cetăŃeanului şi nu doar preşedintele consiliului 
judeŃean sau eu ca şi consilier judeŃean suferim, ci cetăŃenii. Le desfiinŃăm judeŃele, le 
desfiinŃăm spitalele, dar nu vom pleca din România. Eu unul mă consider profund 
jignit. Să se menŃină Covasna şi Harghita, dar să se menŃină şi Teleormanul, aşa sărac 
cum este. Aici sunt oameni demni şi deştepŃi, pentru că Marin Preda nu s-a născut în 
Harghita şi Covasna. Sigur că şi acolo sunt români şi maghiari şi merită tot respectul.  
 Nu trebuie să ne învrăjbim unii împotriva altora, dar nici să fim jigniŃi. Auzi, e 
devreme să consultăm cetăŃenii judeŃului Teleorman! 
 MulŃumesc. 
 Domnul Şuică Iulian 
Dacă în anul 1864 A.I.Cuza ar fi pus la fel problema, acum n-ar mai fi existat statul 
naŃional modern. 
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 Este vorba şi de perceperea lucrurilor. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 

Vă mulŃumesc pentru intervenŃii. 
 Dar viziunea domnului Igaş, ministrul AdministraŃiei şi Internelor o cunoaşteŃi, 
pe subiectul acesta? 

Este o versiune oficială, sub semnătură de 2-3 pagini prin care domnul Igaş a 
adus o serie de argumente istorice împotriva ideii de reorganizare în acest moment. 

În cazul în care în România acum se face reorganizarea teritorială, fondurile 
europene se blochează pe toate programele. 

Părerea mea este că nu este favorabil să intrăm pe fond, să discutăm asupra 
desfiinŃării sau nu a judeŃelor. 

Prin toate argumentele care au fost prezentate nu se justifică această 
reorganizare administrativ-teritorială. 

IntenŃia Guvernului este să desfiinŃeze două instituŃii, instituŃia preşedintelui 
consiliului judeŃean şi a consilierilor, restul de funcŃionari să fie preluaŃi la 
“vecini”,prin organizarea de Oficii prefecturale, deconcentratele să rămână toate şi în 
schimb să apară nişte instituŃii în plus – deconcentrate regionale. Se vorbeşte de 
descentralizare? 

Uniunea NaŃională a Consiliilor JudeŃene din România s-a asociat săptămâna 
trecută cu o structură care se numeşte Uniunea Puterilor Intermediare. 

Bulgarii au desfiinŃat judeŃele acum 15 ani şi acum câŃiva ani le-au înfiinŃat 
pentru că au avut mari probleme. 

Să nu facem confuzie între conceptul de dezvoltare şi conceptul de administrare. 
Motivul o mai mare absorbŃie a fondurilor europene, nu este adevărat, este un 

argument pur electoral în vederea tulburării alegerilor locale. 
ArgumentaŃia a căzut pentru reorganizarea în opt judeŃe mari şi încă două mici 

Covasna şi Harghita. Să dăm posibilitatea cetăŃenilor ca în baza legii să se pronunŃe 
asupra acestui lucru. 

Domnul Şuică Iulian. 
La începutul expunerii mele am afirmat că sunt nişte puncte de vedere 

personale. E posibil să începem demersurile pentru organizarea referendumului şi să 
nu mai fie nevoie. Dacă aş fi fost atent la începutul şedinŃei, aş fi propus amânarea 
acestui proiect de hotărâre. Asta a fost părea mea, că este prematur. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Nu este prematur. Vă spun încă odată referendumul este obligatoriu să se facă 

înaintea prezentării proiectului de lege privind reorganizarea, şi dacă s-a pornit această 
idée nu se va opri. Nu vom aştepta să fie prea târziu. Nu putem merge cu mortul la 
doctor, mergem la cimitir.Un om ca să nu fie mort, îl ducem la spital. 

Eu vreau să generăm această dezbatere pentru ca cetăŃenii să fie consultaŃi. 
Poporul trebuie consultat om cu om. 
Dacă nu mai sunt intervenŃii, vă prezint proiectul de hotărâre privind 

organizarea referendumului local în vederea consultării cetăŃenilor din judeŃul 
Teleorman asupra desfiinŃării judeŃului Teleorman, în vederea aprobării. 

 
 

 Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
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- AbŃineri ? 
 

Cu 22 voturi „pentru” şi 6 voturi „împotrivă” (domnii Şuică Iulian, Ion Petre, 
Răicescu Marian, Ogrăzeanu Teodor, Tatu Ioana Rodica  şi Frăsineanu Fulvia 
Florentina) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind organizarea referendumului local 
în vederea consultării cetăŃenilor din judeŃul Teleorman asupra desfiinŃării judeŃului 
Teleorman. 

La punctul 12 de la ordinea de zi vă prezint raportul privind rectificarea 
bugetului propriu al judeŃului pe anul 2011. 

Rog preşedinŃii 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 mulŃumesc. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 
judeŃului pe anul 2011. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
Cu 26 voturi „pentru”  şi 2 „abŃineri” (doamna Tatu Ioana Rodica şi domnul 

Şuică Iulian) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 
judeŃului pe anul 2011. 

La punctul 13 de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad 
Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind propunerea de 
desfiinŃare a Centrului de Sănătate “Regele Carol I” DeparaŃi, comuna Trivalea-
Moşteni, judeŃul Teleorman.  

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Rog preşedinŃii 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. 
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- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate 

de voturi. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Vă mulŃumesc. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 
 Domnul Savu Adrian. 
 Cu câteva şedinŃe mai înainte s-a hotărât începerea demersurilor pentru 
transformarea centrului în spital socio-medical. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Îl rog pe domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu sau pe domnul Dumitrescu 
Mircea să ne spună ce s-a întreprins. 
 Domnul Dumitrescu Mircea. 
 Noi am făcut demersurile necesare la DirecŃia de Sănătate Publică şi AgenŃia 
JudeŃeană pentru PrestaŃii Sociale Teleorman pentru transformarea în centru socio-
medical, dar avizele nu au fost favorabile. 
 Ulterior, în data de 22 iunie 2011, a apărut în Monitorul Oficial al României 
OrdonanŃa nr. 58/2011 care ne dă posibilitatea să înfiinŃăm un centru de sănătate 
multifuncŃional din foste unităŃi sanitare cu paturi., dar procedura este aceeaşi, 
desfiinŃarea unităŃilor sanitare cu paturi. Urmează ca în  şapte zile de la publicarea 
ordonanŃei să se emită Normele Metodologice, iar într-o şedinŃă viitoare a Consiliului 
JudeŃean Teleorman  o să se ia o hotărâre în acest sens. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Deci, DirecŃia de Sănătate Publică şi AgenŃia JudeŃeană pentru PrestaŃii Sociale 
Teleorman s-au opus înfiinŃării unui centru socio-medical la DeparaŃi. Încercăm acum,  
să înfiinŃăm un centru de sănătate multifuncŃional, în baza noului act normativ apărut. 
 Doamna Tatu Ioana Rodica. 
 În ce stadiu este acest centru? 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Trebuia să fiŃi informată fiind la Prefectură. Personalul Centrului de Sănătate 
DeparaŃi a fost pus pe lista ministerului pentru redistribuire, acolo mai este un singur 
medic. Centrul DeparaŃi nu mai putea funcŃiona, deoarece Casa de Asigurări de 
Sănătate nu mai acorda aviz de funcŃionare şi nici nu l-a mai finanŃat. 
Noi am încercat toate posibilităŃile. 
 Domnul Piper Florin. 
 Domnul Vătafu Cătălin parcă şi-a luat angajamentul să ne sprijine să ducem la 
îndeplinire acest lucru. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
 Nu mai poate acum. Se ocupă de fonduri europene. 
 Domnul Iliescu Alexandru. 
 Este regretabil că nu s-a reuşit, iar cele două instituŃii din subordinea 
guvernului, care s-au opus demonstrează multă, multă superficialitate. Ar trebui să 
preia ei cazurile sociale şi să le trateze, pentru că nu este normal că CAS nu 
decontează cazurile sociale care sunt tratate în spital. Se fac urgenŃe medicale şi atât. 
JudeŃul Braşov are două astfel de centre sociale şi nu sunt cerşetori pe stradă. La noi, o 
să se înmulŃească cerşetorii, mai ales acum cu criza asta. 
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 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Să sperăm că nu. Vă prezint proiectul de hotărâre privind propunerea de 
desfiinŃare a Centrului de Sănătate “Regele Carol I” DeparaŃi, comuna Trivalea-
Moşteni, judeŃul Teleorman.  

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind propunerea de 

desfiinŃare a Centrului de Sănătate “Regele Carol I” DeparaŃi, comuna Trivalea-
Moşteni, judeŃul Teleorman.  

La punctul 14 de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Bălan 
Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru completarea anexei nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Rog pe domnul Putineanu Ion, de la comisia juridică, să prezinte raportul de 

avizare 
Domnul Putineanu Ion. 
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Vă mulŃumesc. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

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

anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

La următorul punct  de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte 
Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea Raportului anual 
privind stadiul realizării măsurilor din programul integrat de gestionare a calităŃii 
aerului pentru localităŃile Turnu Măgurele şi Zimnicea. 

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

să prezinte rapoartele de avizare 
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- 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 mulŃumesc. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului anual 
privind stadiul realizării măsurilor din programul integrat de gestionare a calităŃii 
aerului pentru localităŃile Turnu Măgurele şi Zimnicea. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din programul integrat de 
gestionare a calităŃii aerului pentru localităŃile Turnu Măgurele şi Zimnicea. 
 

Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
Dacă  aveŃi alte probleme? 

 Doamna Tîrnăcop Aurica. 
 La propunerea colegilor, aş vrea să ştiu dacă în luna iulie putem să Ńinem 
şedinŃa mai devreme ca de obicei, adică în prima parte a lunii. 
 A doua problemă: cred că, colegii  nu  o să se supere pe mine, dar aş vrea foarte 
puŃin să vorbesc  despre capitolul credinŃă.Fiecare când am fost validaŃi am jurat 
credinŃă pentru popor, pentru Ńara românească. 
 Suntem îngrijoraŃi, noi cei mai în vârstă, care am trecut multe perioade ale vieŃii 
mult mai grele decât cele de până acum. Este momentul să ne trezim, să facem fiecare 
ceea ce este legal, să depăşim acest moment. Este mare păcat pentru cei care îşi bat joc 
de bătrâni, de Ńară, de principii. Cel puŃin cei din judeŃ, indiferent de partid, să facă tot 
posibilul pentru menŃinerea judeŃului în care s-au născut. Nu se poate să nu ne 
înŃelegem, parcă nimănui nu-i pasă, fiecare îşi apără interesul.Este bine să facem ce se 
poate să trecem acest impas. 
 Este un impas major şi oamenii suferă. Nu trebuie să admitem excepŃii de la 
regulă. Ce sunt Harghita şi Covasna? Două judeŃe ale Ńării cum este şi Teleormanul. 

 
 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 

 Din respect pentru dumneavoastră, vă sugerez să nu intraŃi într-o capcană 
întinsă, nu avem de ce să acuzăm nici U.D.M.R., nici etnicii maghiari. Nu ungurii au 
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făcut această propunere. Eu sunt convins că liderii U.D.M.R. vor înŃelege că nu pot să-
şi asume această responsabilitate, să pună pe umerii unei minorităŃi, soarta unei 
majorităŃi.rugămintea mea este să nu intraŃi în această capcană.La cine vă referiŃi că 
trebuie să facă tot posibilul? 
 
 Doamna Tîrnăcop Aurica. 
 Eu am spus că nu trebuie să admitem excepŃii de la regulă.Nu trebuie să profite 
nimeni de această situaŃie.Eu am rude în judeŃul Covasna şi sunt oameni de treaba, la 
locul lor. 

Parlamentarii de Teleorman să facă tot posibilul pentru menŃinerea judeŃului în 
care s-au născut. 
 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Chiar nu ştiŃi parlamentari de la P.D.L.care au fost aleşi de cetăŃenii judeŃului 

Teleorman, născuŃi aici şi acum susŃin desfiinŃarea judeŃului în care s-au născut ? 
Doamna Tîrnăcop Aurica. 
Dacă nu erau de acord, aveau obligaŃia să iasă şi să spună public aşa cum face 

domnul Bănicioiu. 
Îl cunosc pe domnul Bănicioiu, este un om de mare calitate. 
CereŃi-le public parlamentarilor de Teleorman un punct de vedere asupra 

desfiinŃării judeŃului. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Cred că este corect să vă fac o scurtă informare cu ceea ce se discută, ceea ce se 
prezintă şi ceea ce se scrie în două ziare,de o bună perioadă de timp, legat de fondurile 
europene în general şi Teleorman în special. A fost o campanie de presă puternic 
susŃinută de aici cu privire la raportul de audit al comisiei europene despre un mare 
conflict de interese. 
 Cu toate reclamaŃiile făcute acolo, nemaivorbind că prin asta se fac deserviri 
României, încă nu a apărut un raport. BineînŃeles că nu a apărut, pentru că nu avea ce  
să apară a fi în neregulă. Se discută acum de un anumit procedeu tehnologic, acesta a 
fost respectat cu stricteŃe. 
 Vreau să vă spun cu toată hotărârea că nu a existat şi nu va exista niciun dubiu 
în ceea ce priveşte toate procedurile care au stat la baza implementării şi realizării 
celor două proiecte. 
 SoluŃia de plecare a fost pusă în studiul de fezabilitate, în 2007, pusă în 
proiectul tehnic de proiectant, în 2008. Proiectul şi documentaŃia de licitaŃie, caietul de 
sarcini cu toate detaliile au fost aprobate prima dată de noi, aici în plen, inclusiv de 
domnul Vătafu Cătălin. Nici nu puteam să spunem noi “Nu” la o soluŃie tehnică şi la 
întregul proiect. Acest proiect a fost dus la AgenŃia de Dezvoltare Regională unde un 
grup de evaluatori independenŃi, nu desemnaŃi de Consiliul judeŃean, au analizat, au 
verificat şi au aprobat proiectul cu toate avizele, inclusiv caietul de sarcini şi comisiile 
de licitaŃii. Ministerul, a transmis, normal, după raportul evaluatorilor că proiectul este 
în ordine şi trebuie demarate procedurile. 
 AgenŃia de Dezvoltare Regională a transmis că trebuie demarate procedurile, 
proceduri care au fost de bază, şi pe care le-am respectat. 
 Autoritatea NaŃională de Reglementare şi Monitorizare a AchiziŃiilor Publice a 
dat avizul demarării licitaŃiei pentru documentaŃia respectivă.  
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 În foarte scurt timp toate aceste lucruri vor fi prezentate oficial, după ce toate 
aceste instituŃii o să finalizeze aceste analize. Măsura de întrerupere a plăŃilor din 
fonduri europene este temporară, pentru circa două luni. 
 Este foarte grav că în acest judeŃ, de o perioadă de timp, există un individ care 
ocupă temporar o funcŃie şi are ca obiectiv esenŃial blocarea dezvoltării acestui judeŃ. 
Toate proiectele noastre cu fonduri europene au fost reclamate, au fost verificate de 
toate instituŃiile statului. 
 Revenind la cele două proiecte cu drumurile, acestea au fost verificate de Curtea 
de Conturi şi câştigate unul la Curtea de Apel Bucureşti, prin hotărâre definitivă şi 
irevocabilă. 

Atacarea în Contencios Administrativ şi deci blocarea  hotărârii Consiliului 
JudeŃean Teleorman prin care s-au alocat banii, pentru drumurile judeŃene şi comunale 
ne pune în imposibilitatea de a mai continua lucrările în Teleorman. Blocarea unor 
hotărâri ale unor consilii  locale privind proiectele cu finanŃare europeană a oprit 
depunerea acestora la minister. Toate aceste lucruri au un singur obiectiv, ca cetăŃenii 
să ajungă la concluzia că acest consiliu judeŃean nu poate să conducă în acest judeŃ. 
 Din păcate Teleormanul, o perioadă de timp, prin această metodă atacarea la 
Contencios Administrativ a hotărârilor Consiliului judeŃean  este frustrat de dezvoltare 
şi asta înseamnă prejudicii. 
 Am vrut să ştiŃi că nu există nici un fel de problemă cu derularea proiectelor 
finanŃate din fonduri U.E..Au fost respectate cu stricteŃe procedurile de implementare 
şi realizare a celor două proiecte.  
 Şi probabil că într-o şedinŃă următoare, dacă acest consiliu va mai exista, o să vă 
supun atenŃiei iniŃiativa de a se face plângere penală împotriva acestui domn, din 
partea instituŃiei, cu o analiză pertinentă cu toate hotărârile consiliului judeŃean atacate 
nu pe legalitate, ci pe oportunitate, cu interese personale transparente. Toată lumea 
ştie, şi ştie pe documente, că în urma raportului de control de la Spitalul JudeŃean de 
Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, a fost o fraudă uriaşă, dar s-a sesizat cineva? 
  Chiar dacă se forŃează nota avem şi veşti bune. S-a aprobat şi finanŃarea 
pentru DJ 504 Alexandria –Cernetu iar la Spitalul judeŃean se va finaliza procedura de 
achiziŃie a lucrărilor de reabilitare – s-a întârziat foarte mult cu avizele la Bucureşti. 
 Încet, încet le vom finaliza pe toate. 
  

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinŃei şi vă mulŃumesc 
pentru participare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR AL JUDEłULUI, 
 
     Liviu Nicolae Dragnea               Silvia Oprescu 
 


