
 

R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE ŢEAN  TELEORMAN 

 
PROCES VERBAL  

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  
din data de 4 ianuarie 2012 

 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
 Bună ziua, stimaţi colegi, 
 Am convocat Consiliul Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară astăzi, 4 
ianuarie 2012, prin dispoziţia nr. 747 din  28 decembrie 2011. 

La şedinţă participă 29 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcţie lipsind 
domnii Drăcman Lucian, Mocanu Virgil şi Vlad Elena, şedinţa de consiliu este legal 
constituită, astfel încât autoritatea publică judeţeană poate să adopte hotărâri valabile. 
 
  Fiind şedinţă publică, aşa cum prevede Legea administraţiei publice locale, 
anunţul cu ordinea de zi a fost adus la cunoştinţă dumneavoastră şi locuitorilor 
judeţului Teleorman prin afişare la sediul instituţiei, fiind publicat şi pe site-ul 
Consiliului judeţean. 

 
Participă, în calitate de invitaţi, directorii direcţiilor şi funcţionari publici din 

aparatul de specialitate al Consiliului judeţean, directori ai unor instituţii care au 
tangenţă cu proiectele de hotărâri de la ordinea de zi, precum şi reprezentanţi ai presei 
scrise şi audio-vizuale. 

 
Procesul - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din 

data de 28 decembrie 2011, v-a fost pus la dispoziţie şi îl supun aprobării 
dumneavoastră. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
 
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Judeţean, din 28 decembrie 2011. 
 

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

Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi: 

 
 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 
Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009. 

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

care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum şi 



 

modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor Camerei Agricole 
Teleorman, pentru anul 2012. 

 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea pre ţului mediu al produselor agricole 

la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2012. 
 

4. Diverse. 
 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, vă fac cunoscut că 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Teleorman, în cursul zilei de 3 ianuarie 
a.c., ne-a comunicat sumele ce urmează a fi repartizate către unităţile 
administrativ – teritoriale, fapt pentru care vă propun suplimentarea cu 
proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 
sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din T.V.A. şi din cota de 18,50% 
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a celor 
reţinute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de 
infrastructur ă care necesită cofinanţare locală, pentru anul 2012. 

 
Supun la vot proiectul ordinii de zi cu propunerea făcută.  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi completat. 
Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru 
legalitate de secretarul judeţului.  

La primul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte 
Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009. 

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

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

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 



 

Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009, în vederea aprobării. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009. 

Am un singur comentariu aici. A fost nevoie de acest proiect de hotărâre pentru 
a modifica hotărârea anterioară în sensul scoaterii din valoarea supusă licitaţiei, cap. 
4.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier şi cap. 5.1. cheltuieli diverse şi 
neprevăzute care fac obiectul altui contract. Sperăm să nu mai fie întoarse 
documentele de la A.N.R.M.A.P. 

La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad 
Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind stabilirea preţului mediu 
al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2012. 
 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. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Doamna Târnăcop Aurica. 
 Fişa privind fundamentarea preţului mediu din recolta 2011-2012 este corectă şi 
preţul mediu este în concordanţă cu fişa întocmită. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul. 

Nemaifiind discuţii vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului 
mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2012, în 
vederea aprobării. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea 
preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 
2012. 

La punctul trei de la ordinea de zi dau cuvântul domnului Vlad Eugen Ovidiu 
pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea structurii serviciilor specifice 
prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de 
încasare şi utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2012. 
 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. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul 
tarifelor, precum şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor Camerei Agricole 
Teleorman, pentru anul 2012, în vederea aprobării. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul 
tarifelor, precum şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor Camerei Agricole 
Teleorman, pentru anul 2012. 

La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele 
defalcate din T.V.A. şi din cota de 18,50% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale, precum şi a celor reţinute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu 
gradul de necolectare, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 
proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pentru anul 2012. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 

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

- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, cu 10 voturi 
„pentru” şi 1 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 observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nefiind, eu am un singur comentariu. 
Deşi Consiliul Judeţean Teleorman prin personalul de specialitate a transmis 

scrisori la fiecare autoritate publică locală pentru fundamentarea solicitărilor de 
fonduri pentru ,,dezvoltare” în anul 2012, am organizat şi o consultare cu primarii dar 



 

mai multe comune nu au transmis solicitări de fonduri pentru finanţări locale, în frunte 
cu oraşul Videle. 

Localităţi ca: Videle, Crîngu, Lisa, Măldăeni, Mârzăneşti, Poeni, Scurtu Mare şi 
Siliştea au trecut zero la solicitări. De la Videle am primit o solicitare pentru fonduri 
de la bugetul de stat, dar se ştie că noi nu repartizăm sume din begetul de stat. 

Primarul de la Răsmireşti, abia azi dimineaţă, a transmis solicitarea pentru  
cofinanţare locală a unor lucrări de infrastructură. 

Noi nu putem repartiza sume pentru finanţare locală la localităţile menţionate 
pentru că solicitările la acest capitol sunt zero. 

Este un motiv de atacare în instanţă şi nu putem face acest lucru. 
Acolo unde am primit solicitări, nu s-a ţinut cont decât de proiectele aflate în 

derulare şi de sumele pe care putem să le repartizăm în limita posibilităţilor noastre, în 
condiţiile în care solicitările sunt foarte mari, de ordinul miliardelor. 

Proiectul de hotărâre a fost lucrat azi noapte, deoarece aveam obligaţia, potrivit 
legii, ca în termen de cinci zile de la comunicarea trimisă de  Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice Teleorman să repartizăm sumele, astfel actele erau nule. Dacă 
depăşeam ziua de azi cu adoptarea hotărârii pentru repartizarea sumelor menţionate 
acest act devenea nul şi nu vroiam să facem acest lucru, aceasta putând duce la  
blocarea  bugetelor  unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ. 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din T.V.A. şi din cota de 
18,50% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a celor 
reţinute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care 
necesită cofinanţare locală, pentru anul 2012. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 24 voturi „pentru” şi 5 „abţineri” (domnii Şuică Iulian, Ogrăzeanu Teodor, 
Crăcea Daniel, Răicescu Marian şi Ion Petre) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind 
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele 
defalcate din T.V.A. şi din cota de 18,50% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale, precum şi a celor reţinute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu 
gradul de necolectare, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 
proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pentru anul 2012. 

Vă informez că săptămâna următoare voi efectua cîteva zile din concediul legal 
de odihnă pe anul 2012. 

Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
Dacă aveţi întrebări sau alte probleme? 

 Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinţei şi vă mulţumesc 
pentru participare. 
 La mulţi ani! dumneavoastră, rudelor, prietenilor care poartă numele Ion,. 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

     Liviu Nicolae Dragnea               Silvia Oprescu 


