ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN

PROCES VERBAL
al şedinŃei extraordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman
din data de 7 ianuarie 2011

Bună ziua, şi „La mulŃi ani”, stimaŃi colegi,
La mulŃi ani şi acelora pe care-i cheamă Ion sau Ioana.
Consiliul JudeŃean Teleorman a fost convocat în şedinŃă extraordinară astăzi, 7
ianuarie 2011, prin dispoziŃia nr. 2 din 5 ianuarie 2011.
La şedinŃă participă 31 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcŃie lipsind
domnul Plopeanu Constantin, 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, directori ai direcŃiilor de specialitate şi
funcŃionari publici din aparatul de specialitate al Consiliului judeŃean, precum şi
reprezentanŃi ai presei scrise şi audio-vizuale.
Procesul - verbal al şedinŃei Consiliului JudeŃean Teleorman, convocată de
îndată, din data de 30 decembrie 2010, 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 Consiliului
JudeŃean, convocată de îndată, din 30 decembrie 2010.
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. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităŃi administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate
judeŃului Teleorman, prin Legea bugetului de stat pe anul 2011, pentru
finanŃarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de
panificaŃie şi miere de albine.
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităŃi administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate
judeŃului Teleorman, prin Legea bugetului de stat pe anul 2011, pentru
finanŃarea cheltuielilor privind drumurile judeŃene şi comunale.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului a documentaŃiilor tehnico-economice
ale unor obiective de investiŃii, pentru reabilitarea de drumuri judeŃene, în
fază studiu de fezabilitate.
4. Diverse.
Proiectul ordinii de zi propus, care a fost transmis iniŃial şi care conŃinea trei
proiecte de hotărâre, vă propun să-l completăm cu încă patru proiecte de hotărâre,
completare determinată de următoarele acŃiuni:
a) DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Teleorman, după întâlnirea cu
primarii, ne-a transmis, în data de 6 ianuarie 2011, la orele 10,00, Decizia nr.
2/2011, prin care a comunicat sumele repartizate pe localităŃi, din TVA şi impozitul
pe venit, fapt pentru care vă propun să completăm ordinea de zi cu proiectul de
hotărâre privind repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumei ce
reprezintă 20% din sumele defalcate din TVA şi din cota de 21% din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a celor
reŃinute din cota de 80%, ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare,
pentru susŃinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de
infrastructură care necesită cofinanŃare locală, pentru anul 2011;
b) Al doilea motiv, managerul interimar de la Spitalul JudeŃean de UrgenŃă
Alexandria ne-a solicitat efectuarea unui control, fapt pentru care am întocmit
proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de verificare a activităŃii
economico-financiare a Spitalului JudeŃean de UrgenŃă Alexandria;
c) Luni, 10 ianuarie 2011, vom primi vizita, în teren, în sfârşit, a doi
reprezentanŃi ai Biroului Regional de Cooperare Teritorială pentru
Programul OperaŃional România – Bulgaria 2007-2013, pentru verificarea
documentelor în vederea semnării cererii de finanŃare pentru două proiecte de
hotărâre, şi anume:
1. Proiect de hotărâre privind asigurarea disponibilităŃii resurselor
financiare în vederea întocmirii proiectului “Reabilitarea infrastructurii
drumului judeŃean 504 Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E 70), 42+060 km. –
53+834 km, repararea şi reconstrucŃia drumului PVN 1026, Zagrazhden –

port Zagrazhden şi repararea drumului municipal IV 11042 (PVN 1020),
Iskar – Slavovitsa, districtul Pleven”.
2. Proiect de hotărâre privind asigurarea disponibilităŃilor financiare în
vederea întocmirii proiectului “Personal european pentru administraŃia publică”.
Urmare acestor motivări, vă propun să modificăm şi să completăm
ordinea de zi cu patru proiecte de hotărâre:
Supun la vot această solicitare.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat această propunere.
În urma aprobării dumneavoastră, vă prezint proiectul ordinii de zi completat cu
proiectele de hotărâri aprobate.
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităŃi administrativteritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din TVA şi din
cota de 21% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
precum şi a celor reŃinute din cota de 80%, ca urmare a diminuării cu
gradul de necolectare, pentru susŃinerea programelor de dezvoltare locală
şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanŃare locală, pentru
anul 2011.
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităŃi administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate
judeŃului Teleorman, prin Legea bugetului de stat pe anul 2011, pentru
finanŃarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de
panificaŃie şi miere de albine.
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităŃi administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate
judeŃului Teleorman, prin Legea bugetului de stat pe anul 2011, pentru
finanŃarea cheltuielilor privind drumurile judeŃene şi comunale.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului a documentaŃiilor tehnico-economice
ale unor obiective de investiŃii, pentru reabilitarea de drumuri judeŃene, în
fază studiu de fezabilitate.
5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de verificare a activităŃii
economico-financiare a Spitalului de UrgenŃă Alexandria.
6. Proiect de hotărâre privind asigurarea disponibilităŃii resurselor financiare
în vederea întocmirii proiectului “Reabilitarea infrastructurii drumului
judeŃean 504 Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E 70), 42+060 km. – 53+834

km, repararea şi reconstrucŃia drumului PVN 1026, Zagrazhden – port
Zagrazhden şi repararea drumului municipal IV 11042 (PVN 1020), Iskar
– Slavovitsa, districtul Pleven”.
7. Proiect de hotărâre privind asigurarea disponibilităŃilor financiare în
vederea întocmirii proiectului “Personal european pentru administraŃia
publică”.
8. 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, 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
repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele
defalcate din TVA şi din cota de 21% din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale, precum şi a celor reŃinute din cota de 80%, ca urmare a diminuării cu
gradul de necolectare, pentru susŃinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru
proiecte de infrastructură care necesită cofinanŃare locală, pentru 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 având 2 voturi
„împotrivă”.
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre având 3 „abŃineri”
- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre având o
„abŃinere” şi un vot „împotrivă”.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaŃi.
Domnul Şuică Iulian.
Eu am o intervenŃie, domnule preşedinte.
Am examinat cu atenŃie materialele puse la dispoziŃie şi făcând un calcul
simplu, împărŃind suma totală la 97 de localităŃi, rezultă o medie. Modalitatea aceasta
nu este un criteriu fundamental.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

AŃi Ńinut seama că în cele 97 de localităŃi sunt şi cinci oraşe, iar oraşul Videle a
obŃinut o sumă aşa de mare încât vă dă eroare la calculul făcut de dumneavoastră, la
medie.
Domnul Şuică Iulian.
ObservaŃia mea privea patru localităŃi, eu am crezut iniŃial că este o greşeală:
BăbăiŃa, Gălăteni, Lisa şi SfinŃeşti.
Primarii de la aceste localităŃi sunt de la PNL, ca să vedeŃi că sunt un tip
generos şi altruist.
Aceste patru localităŃi s-au regăsit şi anul trecut pe aceeaşi listă neagră.
Chiar şi Peretu este în aceeaşi situaŃie. Este o greşeală de dactiligrafiere?
Domnul Ogrăzeanu Teodor.
Vă rog să adăugaŃi şi Rădoieşti şi ConŃeşti.
Domnul Şuică Iulian.
Dacă cumva este o greşeală, să avem în vedere să repartizăm sume apropiate de
media pe judeŃ.
Domnul Ogrăzeanu Teodor.
Ar fi interesant de ştiut cât au primit de la finanŃele publice Buzescu Şi Peretu.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Buzescu a primit 10 miliarde lei şi Peretu 16 miliarde lei.
Un sfert din sumă este repartizată de finanŃele publice prin decizie, decizie pe
care o vor contesta multe localităŃi. Am cerut datele care au stat la baza stabilirii
sumelor de DirecŃia FinanŃelor Publice Teleorman.
Noi am avut în vedere fondul de rulment, venitul propriu şi suma primită de la
finanŃele publice. Am vrut să reparăm puŃin dezechilibrele generate pentru unele
localităŃi.
Astfel, Peretu va ajunge la 25 miliarde lei cu veniturile proprii. Eu cred că nu aŃi
ales bine localităŃile prezentate.
Domnul Ogrăzeanu Teodor.
La poziŃia 51 este Moşteni, care a primit 7 miliarde lei.
Domnul Bălan Ilie.
Mă surprinde grija pe care o manifestă consilierii PDL faŃă de primarii PNL, dar
nu cumulează toate primăriile PNL cât a primit Videle acum două săptămâni prin
Hotărârea de Guvern nr. 1379 din 28 decembrie 2010 privind alocarea unei sume din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2010, pentru unele unităŃi administrativ-teritoriale.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
S-a avut în vedere, la localităŃi, solicitările pe care le-au făcut pentru pentru
proiectele în derulare, deasemenea şi sumele pe care le-au primit anul trecut pentru
obiectivele realizate.

Domnul Iliescu Alexandru.

La Moşteni, s-a avut în vedere faptul că, în 2010, consilierii locali nu au primit
indemnizaŃia pentru că nu au avut fonduri, iar funcŃionarii nu au primit salariile de 5-6
luni.
Să facem o analiză amănunŃită, să nu venim cu afirmaŃii politicianiste şi
populiste.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Nu este vorba de indemnizaŃia consilierilor. Multe primării au intrat în anul
2011 cu datorii la furnizori.
Pe de altă parte, nu putem spune că primarii PNL sunt mulŃumiŃi. Discutăm de
repartizarea unei sărăcii, indiferent cum împărŃim banii, nu-i suficient.
Dacă s-au mai dat la nişte localităŃi, n-aş vrea să uitaŃi că anul trecut guvernul
ne-a luat un sfert din sumă, apar şi situaŃii de genul acesta, iar în anul 2010 bugetul
Ńării s-a închis pentru administraŃiile publice locale.
Ce vă pot spune este că nicio primărie nu este în situaŃia în care să se blocheze.
Vom vedea ce se va întâmpla la vară, dacă va mai fi vreo diminuare, atunci va fi mai
rău.
Sunt multe primării care au intrat în 2011 cu datorii la stat.
Am avut astăzi, de la ora 10,00 la 12,30 o discuŃie destul de interesantă cu
primarii din judeŃ. Toată lumea este supărată şi nemulŃumită indiferent de ce primari
sunt conduse.
Sunt doar nişte pansamente care se dau, nu sunt bani pentru dezvoltare.
Asta este situaŃia. Aşa s-a hotărât în Parlament. Ce ne-a dat, asta repartizăm.
Dacă mai sunt alte observaŃii?
Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităŃi
administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din TVA şi
din cota de 21% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi
a celor reŃinute din cota de 80%, ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare,
pentru susŃinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură
care necesită cofinanŃare locală, pentru anul 2011.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
Cu 26 voturi „pentru”şi 6 voturi „împotrivă” (domnii Şuică Iulian, Vătafu
Teodor, Ogrăzeanu Teodor, Mocanu Virgil, Răicescu Marian şi Ion Petre) s-a aprobat
proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumei ce
reprezintă 20% din sumele defalcate din TVA şi din cota de 21% din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a celor reŃinute din cota de 80%,
ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susŃinerea programelor de
dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanŃare locală,
pentru anul 2011.
La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad
Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind repartizarea pe unităŃi

administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate
judeŃului Teleorman, prin Legea bugetului de stat pe anul 2011, pentru finanŃarea
drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaŃie şi miere de albine.
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 având 2 voturi
„împotrivă”.
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.
- Comisia urbenism avizează favorabil proiectul de hotărâre având 2
„abŃineri”.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaŃi.
Nu sunt, în aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea
pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
alocate judeŃului Teleorman, prin Legea bugetului de stat pe anul 2011, pentru
finanŃarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaŃie şi miere de
albine, în vederea aprobării.
În această privinŃă aveam două posibilităŃi: sau să Ńinem banii la nivelul
judeŃului, să organizăm noi licitaŃia, sau să dăm banii la primării, în funcŃie de
numărul de elevi, să organizeze achiziŃie publică pentru programul lapte şi corn la
nivel local. Am ales varianta descentralizării şi anul acesta, dând posibilitatea
primarilor să organizeze licitaŃii.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe
unităŃi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
alocate judeŃului Teleorman, prin Legea bugetului de stat pe anul 2011, pentru
finanŃarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaŃie şi miere de
albine.
La punctul trei de la ordinea de zi tot domnul vicepreşedinte Vlad Eugen
Ovidiu ne va prezenta expunerea de motive privind repartizarea pe unităŃi
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate
judeŃului Teleorman, prin Legea bugetului de stat pe anul 2011, pentru finanŃarea
cheltuielilor privind drumurile judeŃene şi comunale.
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.
- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre având o
„abŃinere” şi un vot „împotrivă”.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaŃi.
Vreau să vă aduc la cunoştinŃă câteva lucruri pe marginea acestui proiect de
hotărâre.
O parte din primarii judeŃului, întâmplător de la un anumit partid politic, au
primit de la prefectură o adresă tip pe care să o trimită la consiliul judeŃean, prin care
să solicite bani pentru drumurile comunale.
Lucru pe care l-au şi făcut şi vă dau câteva exemple: BăbăiŃa a solicitat 282
miliarde lei, Beuca 153 miliarde lei, Crîngu 54,8 miliarde lei, Cervenia 233,7 miliarde
lei, Drăgăneşti de Vede 134 miliarde lei, Frăsinet 21 miliarde lei şi alte localităŃi
ajungând la un total de 1930 miliarde lei cerute pentru uliŃele comunale din aceste
localităŃi.
Este destul de rău că s-au lăsat manipulaŃi. Am înŃeles de ce s-a făcut demersul
acesta: în vederea atacării acestei hotărâri.
La discuŃia cu primarii, absolut toŃi, chiar şi cei care au trimis aceste solicitări,
au înŃeles că aceşti bani trebuie să meargă către drumurile judeŃene, lucru care s-a
consemnat în procesul verbal şi s-a şi înregistrat.
Toate aceste documente le vom trimite oficial la prefectură şi o să-i rugăm să
solicite bani la Ministerul Dezvoltării pentru aceste drumuri, unde am înŃeles că este în
lucru un proiect de hotărâre de govern pentru un program de dezvoltare şi modernizare
a infrastructurii.
Noi avem 97 miliarde lei. Suma cerută numai de unele primării era de 2000
miliarde lei.
Într-o analiză cu Ministerul Dezvoltării a rezultat că sunt de reabilitat 350 km
drumuri judeŃene şi 35 km drumuri comunale, ceea ce reprezintă 10%.
A fost ales drumul comunal 50, este o bucăŃică de drum care face legătură între
DJ 701 cu D.J. 6 Roşiorii de Vede şi DN 6.
Dacă mai sunt alte observaŃii?
Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităŃi
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate
judeŃului Teleorman, prin Legea bugetului de stat pe anul 2011, pentru finanŃarea
cheltuielilor privind drumurile judeŃene şi comunale.

Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe
unităŃi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
alocate judeŃului Teleorman, prin Legea bugetului de stat pe anul 2011, pentru
finanŃarea cheltuielilor privind drumurile judeŃene şi comunale.
La aceste sume pe care noi le-am aprobat astăzi se vor adăuga şi sumele pe care
le vom aproba în bugetul propriu.
La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreşedinte
Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea
transmiterii către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a documentaŃiilor
tehnico-economice ale unor obiective de investiŃii, pentru reabilitarea de drumuri
judeŃene, în fază studiu de fezabilitate.
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 nefavorabil proiectul de hotărâre 9 voturi şi 2
„abŃineri”.
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.
- Comisia juridică avizează nefavorabil proiectul de hotărâre cu 8 voturi şi 3
voturi „pentru”.
- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.
- Comisia urbanism avizează nefavorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi, o
„abŃinere” şi un vot „pentru”.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaŃi.
Domnul Putineanu Ion.
Peste tot, la radio, la toate posturile de televiziune, în hotărări de guvern se
vorbeşte despre descentralizare către administraŃiile locale.
S-au descentralizat şcolile, spitalele şi acum se încearcă din nou centralizarea.
Acum, studiile de fezabilitate care s-au făcut de unii primari, se cere să le
trimitem la Ministerul Dezvoltării. Ce garanŃie avem noi că se vor aproba? Vreau să
menŃionez că deplasându-mă mai des la Ştorobăneasa şi Cernetu am observat că
drumul Alexandria – Giurgiu are o stare de viabilitate proastă şi dacă nu s-ar realiza
acest drum, ce explicaŃii vor da senatorii, deputaŃii cetăŃenilor care i-au ales? Ne-am
compromite în faŃa cetăŃenilor.
Domnul Zavera Niculae.
Ministerul Dezvoltării Regionale ne cere imperativ să transferăm aceste studii
de fezabilitate, dar scapă să ne comunice şi nouă dacă au prins aceste drumuri şi

sumele într-o hotărâre de guvern.. Cred că trebuie să fim circumspecŃi, mai ales că nu
sunt agreate şi alte proiecte.
În condiŃiile în care le-am transfera în totalitate, aşa cum cere ministerul de
resort, vom fi puşi în situaŃia să refacem aceste studii, fiind necesare începerii unor
lucrări finanŃate fie din surse proprii, fie din alte surse. Când spun alte surse mă refer
la faptul că, de curând, s-a aprobat un protocol de colaborare cu China, prin care se
prevede parteneriatul în domeniul dezvoltării infrastructurii judeŃului.
Vă propun să respingem această solicitare şi să ne rezervăm dreptul de a
transmite după ce va apare în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern prin care se
stabileşte care drum va fi luat în administrare şi sumele aferente.
Domnul Iliescu Alexandru.
Consider că nu este oportun transferul acestor studii de fezabilitate. Nici din
scrisoarea nr. 89873/2010, nici din O.G. nr. 105/2010, nu rezultă modalitatea de
transfer a acestor studii de fezabilitate, bunuri care aparŃin consiliului judeŃean.
Cheltuiala consiliului judeŃean pentru aceste studii este de 4 miliarde lei.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Mult mai mare.
Domnul Iliescu Alexandru.
Deci, nu există modalităŃi de transfer a acestor studii de fezabilitateşi altă
problemă, ele vor fi utilizate de firme particulare. Nu este corect ca aceste firme
particulare să folosească studiile de fezabilitate făcute de consiliul judeŃean.
Repet că nu este oportun, cel puŃin la momentul actual, acest transfer.
Doamna łigăneşteanu Nela.
De ce să se ocupe Ministerul Dezvoltării de drumurile noastre? Eu propun ca de
reabilitarea drumurilor judeŃene să se ocupe în continuare consiliul judeŃean şi
fondurile destinate de guvern pentru judeŃul Teleorman să ne fie transmise.
În această situaŃie nu mai este nevoie să transferăm nicio documentaŃie tehnică.
Domnul Piper Florin.
Eu aş vrea să întreb colegii consilieri judeŃeni PDL, dacă lucrul acesta îl înŃeleg
ca o centralizare sau descentralizare?
Domnul Şuică Iulian.
La penultima rectificare bugetară am fost cu toŃii uimiŃi că au fost tăiaŃi 40
miliarde lei, iar în luna decembrie am primit 4 miliarde lei.
Îmi aduc aminte când eram vicepreşedinte erau bani puŃini, reabilitam 7 km. de
drum pe an.
Pot să răspund colegului de la PNL. Nu vor profita de studiile de fezabilitate
firmele private, până la urmă sunt fondurile statului, cetăŃenii judeŃului vor beneficia
de ele.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Este corect, dar să nu uităm că aceste drumuri judeŃene sunt şi proprietatea
judeŃului.
Unii spun că e o problemă de legalitate, studiile de fezabilitate vor fi folosite
pentru întocmirea proiectelor. Tot ceea ce s-a spus aici este corect, dar nu este nici un
fel de garanŃie că pentru Teleorman vor fi alocate fonduri şi odată drumul transferat va
fi definitiv şi totodată şi proprietatea acestuia.

Drumurile judeŃene se dau în proprietatea Ministerului Dezvoltării care face
licitaŃia, firma le execută, ministerul urmăreşte executarea lucrărilor. Eu nu ştiu cum
poate un minister să facă faŃă atâtor lucrări pentru toată Ńara.
Singura intenŃie este ca licitaŃia să fie făcută la Ministerul Dezvoltării.
Temerea mea este riscul ca lucrările să fie de proastă calitate pentru că vor fi
imposibil de urmărit.
Am mai păŃit aşa ceva la Mavrodin şi am avut întârzieri.
Mie mi se pare nefiresc. Se tot vorbeşte de descentralizare.
La fel ca programul privind acordarea de produse lactate şi de panificaŃie şi
miere de albine. De ce să organizăm noi licitaŃia şi să nu fie organizată de primari?
Am discutat şi cu domnul Gherghina şi cu domnul Vlădescu, e un procedeu bun, dar
va fi foarte greu.
De ce s-a dorit lucrul acesta?
GândiŃi-vă la localităŃi, câte mii de studii de fezabilitate trebuie să fie realizate
de o mână de funcŃionari de la Ministerul Dezvoltării.
Domnul Vătafu Cătălin.
Cu permisiunea dumneavoastră vreau să fac câteva comentarii.
Programul de Dezvoltare a Infrastructurii este un program naŃional ambiŃios şi
chiar aş spune generos.Am două argumente în favoarea unei decizii de centralizare:
1. este vorba de faptul că atunci când se face o achiziŃie pe cantităŃi mai mari de
lucrări, se fac reduceri.
Chiar dumneavoastră aŃi făcut demersuri către autorităŃile competente cu privire
la proiecte pentru care s-au făcut cheltuieli privind studiile de fezabilitate pe măsura
322 au rămas nefinanŃate din fondurile alocate de Uniunea Europeană.
Din păcate Regulamentul şi directivele europene ne pun în imposibilitatea de a aloca
sume pentru aceste proiecte.
2. În al doilea rând, o problemă extrem de spinoasă cu care se confruntă Ńara
noastră este cea a unei absorbŃii scăzute de fonduri europene.
Cauza majoră Ńine de organizarea procedurii de atribuire a unor contracte.
Eu vă pot oferi cifre exacte de asemenea situaŃii, din nefericire.
O cauză majoră este legată de incapacitatea sau de lipsa de expertizare a micilor
primării de comune pentru derularea de achiziŃii publice. Caietele de sarcini întocmite
prost duc la contestaŃii, anulări de proceduri în justiŃie şi face să se realizeze în ritm
lent.
Această lipsă de capacitate de la nivel local a aparatului primarului pentru
derularea achiziŃiilor publice de asemenea dimensiuni este un argument pentru
organizarea acestei licitaŃii la nivel central. Ce ne costă să tranmitem nişte studii de
fezabilitate la Ministerul Dezvoltării şi să sperăm că vom primi bani.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
SpuneŃi-i doamnei Udrea să vină să facă ea comisia de licitaŃie, aici la nivel
judeŃean.
Temerea mea foarte mare este că lucrările vor fi de proastă calitate. LuptaŃi
pentru argumente de a se centraliza totul.
Cum puteŃi să spuneŃi că autorităŃile locale nu sunt în stare să defăşoare
procedura de achiziŃii?

Se laudă că este ministerul cu cel mai mare grad de absorbŃie a fondurilor
europene.
Nu există probleme de procedură la primării. Nu mai suntem în anii 1990.
Nu sunt de acord să vă mai ascult despre grija pe care o are doamna Udrea faŃă
de cetăŃeni, în condiŃiile în care tot doamna Udrea a lăsat comuna Islaz fără apă.
În comuna Islaz există cele mai multe cazuri de dializă. S-a câştigat o finanŃare
pe alimentare cu apă şi s-a stopat.
AbsorbŃia fondurilor europene este mică din cauza incompetenŃei şi a corupŃiei.
Programul de dezvoltare regională este o mică parte din banii care s-au dat
României. Sunt şi alte proiecte. AutorităŃile locale au experienŃă acum.
Domnul Vătafu Cătălin.
Domnule preşedinte, dacă sunteŃi aşa de vehement prezentaŃi-ne situaŃia
proiectelor derulate de operatorul regional apă canal pe fonduri europene. Care este
gradul de execuŃie, câte contestaŃii aŃi primit? Câte cazuri sunt în instanŃă?
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Dacă nu ştiŃi, nu este consiliul judeŃean acolo parte. Eu propun să încheiem
subiectul.
Dacă mai sunt alte observaŃii?
Domnul Zavera Niculae.
Există şi soluŃii alternative.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
AchiziŃiile derulate şi organizate de consiliul judeŃean au fost făcute cu asistenŃa
nemijlocită a DNA, prin grija unor „oameni de bine”.
FaceŃi demersul acesta dumneavoastră, pentru oamenii din comuna Islaz cu
privire la alimentarea cu apă.
Domnul Vătafu Cătălin.
La solicitarea dumneavoastră, am să mă ocup de acest caz.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Primarul a pus la dispoziŃia cetăŃenilor o cisternă din sursă de apă curată.
Domnul Bălan Ilie.
S-a invocat aici, măsura 322 şi lipsa de pregătire a autorităŃilor teritoriale locale.
Întâmplător, din cele 44 primării din judeŃul Teleorman, o singură primărie a fost
foarte bine pregătită, Vedea cu primar PDL.
Domnul preşedinte Liviu Nicola Dragnea.
Este o metodă parşivă de a se fura banii publici de către Ministerul Dezvoltării.
Eu vorbesc în numele a cel puŃin 15 preşedinŃi de consilii judeŃene, care fac
propunerea ca să se organizeze la nivel de judeŃ comisia de licitaŃie.
Domnul Şuică Iulian.
Să nu respingem acest proiect de hotărâre, ci să facem o scrisoare către
Ministerul Dezvoltării cu propunerea de a organiza aici comisia de licitaŃie.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Am făcut şi am primit răspuns.
Dacă nu mai sunt alte observaŃii, vă prezint proiectul de hotărâre.

Poate îl convingeŃi pe domnul preşedinte al Consiliului JudeŃean DâmboviŃa să
continue drumul spre autostradă, pentru că este pachet regional şi trebuie să aibă
continuitate.
S-au rupt 5 km din acest drum care nu s-au făcut.
E păcat să întrerupem accesul cetăŃenilor judeŃului către autostrada Bucureşti –
Piteşti pentru că acest proiect a primit punctaj maxim.
Chiar e foarte sinceră rugămintea.
Domnul Iliescu Alexandru.
VedeŃi, acum nu mai avem grijă de cetăŃenii judeŃului Teleorman.
Cei din nordul judeŃului, pentru 5 km., trebuie să ocolească 50 de km pentru a
merge în oraşele mari.
Am primit aceste semnale de la cetăŃeni.
Domnul Vătafu Cătălin.
Atâta timp cât există autonomie locală, mă tem că nu putem interveni de la
Bucureşti.
Domnul Iliescu Alexandru.
Aş vrea să clarific, în intervenŃia mea, am spus că nu este oportun să predăm
acum aceste studii, dar dacă vor fi prinse aceste drumuri într-o hotărâre de guvern, le
dăm.
Nu este acum oportun.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Dacă nu mai sunt alte observaŃii, vă prezint proiectul de hotărâre.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului a documentaŃiilor tehnico-economice ale unor
obiective de investiŃii, pentru reabilitarea de drumuri judeŃene, în fază studiu de
fezabilitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
Cu 23 voturi „împotrivă”, 8 voturi „pentru” (Domnii Drăcman Lucian,
Frăsineanu Fulvia, Şuică Iulian, Răicescu Marian, Ion Petre, Mocanu Virgil,
Ogrăzeanu Teodor, Vătafu Cătălin) şi o „abŃinere” (domnul preşedinte Liviu Nicolae
Dragnea) nu a fost aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a documentaŃiilor tehnico-economice
ale unor obiective de investiŃii, pentru reabilitarea de drumuri judeŃene, în fază studiu
de fezabilitate.
La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte
Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind constituirea
comisiei de verificare a activităŃii economico-financiare a Spitalului de UrgenŃă
Alexandria.
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 având 2
„abŃineri”.
- 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
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaŃi.
Domnul Simionescu Adrian.
Eu propun să prelungim termenul, până la sfârşitul lunii februarie, pentru
verificarea activităŃii economico-financiară a Spitalului JudeŃean de UrgenŃă
Alexandria.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Eu am o propunere. În ceea ce priveşte obiectul de verificare să completăm “în
conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. “c” din O.U.G. nr. 162/2008, cu
modificările şi completările ulterioare” cu “modul de utilizare a fondurilor alocate”,
atât în titlu cât şi în tot textul.
Supun la vot propunerea de prelungire a termenului de control până cel mai
târziu 28 februarie.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
Cu 31 voturi ,,pentru,, şi o ,,abŃinere,, (domnul Ion Petre) propunerea de
prelungire a termenului de control până cel mai târziu 28 februarie a fost aprobată.
Supun la vot propunerea de completare cu ,, modul de utilizare a fondurilor
alocate,, atât în tilu cât şi în conŃinutul hotărârii la art.1, 2 şi 3.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
Cu 31 voturi ,,pentru,, şi o ,,abŃinere,, (domnul Ion Petre) propunerea de
extindere a obiectului de control a fost aprobată.
Domnul Ion Petre.
Am o explicaŃie. Consiliul judeŃean are alte priorităŃi decât să blocheze
activitatea luând funcŃionari pentru a face control la spital.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Probabil că se va schimba relaŃia dintre consiliului judeŃean şi Spitalul JudeŃean
de UrgenŃă Alexandria.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de verificare
a activităŃii economico-financiare a Spitalului de UrgenŃă Alexandria, cu
modificările aprobate.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificările aprobate.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
Cu 31 voturi „pentru” şi o „abŃinere” (domnul Ion Petre) s-a aprobat proiectul
de hotărâre privind constituirea comisiei de verificare a activităŃii economicofinanciare şi a modului de utilizare a fondurilor alocate Spitalului de UrgenŃă
Alexandria.
La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte
Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind asigurarea disponibilităŃii
resurselor financiare în vederea întocmirii proiectului “Reabilitarea infrastructurii
drumului judeŃean 504 Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E 70), 42+060 km. – 53+834
km, repararea şi reconstrucŃia drumului PVN 1026, Zagrazhden – port Zagrazhden şi
repararea drumului municipal IV 11042 (PVN 1020), Iskar – Slavovitsa, districtul
Pleven”.
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 având un vot
„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 în unanimitate
de voturi.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaŃi.
Nu sunt, în aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre privind asigurarea
disponibilităŃii resurselor financiare în vederea întocmirii proiectului “Reabilitarea
infrastructurii drumului judeŃean 504 Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E 70), 42+060
km. – 53+834 km, repararea şi reconstrucŃia drumului PVN 1026, Zagrazhden – port
Zagrazhden şi repararea drumului municipal IV 11042 (PVN 1020), Iskar –
Slavovitsa, districtul Pleven”, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?

- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind asigurarea
disponibilităŃii resurselor financiare în vederea întocmirii proiectului “Reabilitarea
infrastructurii drumului judeŃean 504 Cernetu (DJ 506) – Alexandria (E 70), 42+060
km. – 53+834 km, repararea şi reconstrucŃia drumului PVN 1026, Zagrazhden – port
Zagrazhden şi repararea drumului municipal IV 11042 (PVN 1020), Iskar –
Slavovitsa, districtul Pleven”.
La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte
Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind asigurarea disponibilităŃilor
financiare în vederea întocmirii proiectului “Personal european pentru administraŃia
publică”.
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.
- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate
de voturi.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaŃi.
Nu sunt, în aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre privind asigurarea
disponibilităŃilor financiare în vederea întocmirii proiectului “Personal european
pentru administraŃia publică”, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind asigurarea
disponibilităŃilor financiare în vederea întocmirii proiectului “Personal european
pentru administraŃia publică”.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
Domnul Simionescu Adrian.
Domnule Vătafu, eu voi transmite cetăŃenilor comunei Islaz, mesajul
dumneavoastră că veŃi face tot posibilul pentru cei 6000 de locuitori ai comunei să
aibă alimentare cu apă potabilă.
Pe de altă parte, fac o remarcă : m-aş fi bucurat foarte mult ca Ministerul
Dezvoltării să facă o listă cu proiectele începute şi neterminate, pentru că orice proiect
neterminat duce la costuri suplimentare (cheltuieli de degradare).

Doamna Tîrnăcop Aurica.
Centralizarea este cel mai negativ lucru care se poate întâmpla. Am o experienŃă
negativă în ceea ce priveşte programul SAPARD. Era totul centralizat la Ministerul
Agriculturii, AgenŃia era la Târgovişte.
În judeŃul Teleorman, au fost două proiecte de zootehnie.
Deşi am propus la Ministerul Agriculturii ca aceste programe să se repartizeze
pe judeŃe, acest lucru nu s-a realizat.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Doamna Tîrnăcop, despre solicitarea de la şedinŃa trecută să ştiŃi că am dispus
modificarea dispoziŃiei respective.
Domnul Şuică Iulian.
La capitolul „absorbŃie” fonduri europene, judeŃul Teleorman stă prost, avem
sub 50%.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Aş vrea să vă spun câteva cuvinte.
În data de 3 ianuarie 2011, mandatul de manager al doamnei Cătrună Florentina
a încetat.
Am emis o dispoziŃie pe 3 ianuarie 2011 cu intrare în vigoare pe 4 ianuarie 2011
pentru domnul Filip Valentin, pe care l-am numit manager interimar. Acesta, a mers la
spital pentru a intra în atribuŃii. Acolo, a fost bruscat şi ameninŃat de şapte indivizi de
la o firmă de pază.
Vă spun cu toată răspunderea că doamna Comana Mioara a dat ordin ca nimeni
de la consiliul judeŃean să nu intre în spital. Domnul Filip Valentin a putut să intre în
spital pentru că este medic.
Tot în acea dimineaŃă, a fost simulat un concurs pentru manager.
łin să precizez că organizarea concursului la spital se face pe baza unui
regulament emis de preşedintele consiliului judeŃean. Consiliul de administraŃie este
format din două persoane, cei pe care i-am numit noi au fost suspendaŃi, deci
funcŃionează ilegal.
De acolo s-a furat maşina întreprinderii şi alte documente, de către doamna
Cătrună.
S-a făcut un referat de către domnul Filip Valentin. Între timp a apărut şi poliŃia.
Eu am avut o discuŃie cu domnul prim ministru Boc şi ministrul sănătăŃii, cărora
le-am transmis informări scrise.
Cred că s-a depăşit orice limită posibilă, discutăm totuşi de un spital, bolnavii
nu au nicio vină. BineînŃeles că în data de 4 ianuarie, când domnul Filip s-a dus cu
dispoziŃia, la câteva minute am primit înştiinŃare de la prefectură că a atacat această
dispoziŃie.
La ora la care am primit acel document am verificat la instanŃă şi nu era depus
nimic.
Deci, am primit un document fals.
Vreau să vă informez că prefectul, în România, nu pot ataca dispoziŃiile emise
de preşedintele consiliului judeŃean.
Există o decizie a curŃii constituŃionale care explică faptul că prefectul, nu are
autoritatea să atace dispoziŃiile date de preşedintele consiliului judeŃean.

Este inadmisibil ca prefectul să atace un astfel de act.
Faptul că a fost atacat un act care nu este în posesia prefectului, acesta este un
abuz. PoŃi ataca un act numai dacă îl deŃii.
Mi s-a promis şi de către ministrul de interne şi de către ministrul sănătăŃii că
vor limpezi această situaŃie.
Am Ńinut să vă informez, dincolo de culoarea politică, cu ceea ce se întâmplă în
Spitalul JudeŃean de UrgenŃă Alexandria.
Lumea de acolo a început să fie tot mai revoltată. Este firesc să se facă acolo un
control, transparent, oficial.
Domnul Ion Petre.
Eu nu am fost împotriva controlului. Controlul să îl facă celelalte organe, cele
abilitate.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Vreau să se facă un control administrativ, să intre în normal activitatea
spitalului.
Cred că ajunge jocul ăsta, au întrecut orice limită. Aceasta este situaŃia, pe scurt,
să vedem ce se va mai întâmpla.
Am cerut domnului prim ministru şi ministrului sănătăŃii să ia măsuri, dacă nu
doresc să facă lumină, să ia spitalul înapoi.
Am auzit că DirecŃia de Sănătate Publică a transmis la ministerul sănătăŃii o
adresă cu propunerea să se desfiinŃeze unele spitale care sunt sub autoritatea noastră.
Vreau să vă mai informez că începând de săptămâna viitoare voi intra în
concediul legal de odihnă.
Îmi pare rău că am fost nevoit să ne întâlnim astăzi, dar graficul cu termenele
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al consiliului judeŃean trebuia
respectat.
Vă doresc un an bun şi acelora care sărbătoriŃi „Sf. Ion”, vă doresc numai bine.
Declar încheiate lucrările şedinŃei şi vă mulŃumesc pentru participare.

PREŞEDINTE,
Liviu Nicolae Dragnea

SECRETAR AL JUDEłULUI,
Silvia Oprescu

