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R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE ŢEAN  TELEORMAN 

 
 

PROCES VERBAL  
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  

din data de 13 ianuarie 2014 
 

 Bună ziua, stimaţi colegi, 
 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în şedinţă extraordinară pentru 
astăzi, 13 ianuarie 2014, prin dispoziţia nr. 4 din 11 ianuarie 2014. 

La şedinţă participă 31 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcţie, lipsind 
domnul Ştefan Mihai Gabriel, şedinţa de consiliu este legal constituită, fiind astfel 
asigurat cvorumul de prezenţă necesar pentru desfăşurarea legală a acestei şedinţe 
extraordinare. 
  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 avizierul instituţiei, fiind publicat şi pe site-ul 
Consiliului judeţean. 

Participă, în calitate de invitaţi, directori şi funcţionari publici din aparatul de 
specialitate al Consiliului judeţean, conducători ai unor instituţii din subordine, 
precum şi reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale. 

Procesul - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman din 
data de 23 decembrie 2013, 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 al 

Consiliului Judeţean, din 23 decembrie 2013. 
 

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

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

1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 865 din 23 decembrie 2013 privind rectificarea 
bugetului propriu al jude ţului Teleorman pe anul 2013. 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utiliz ării excedentului bugetar 

înregistrat la 31 decembrie 2013, pentru finanţarea unor cheltuieli ale 
Secţiunii de Dezvoltare în anul 2014. 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a 

contribu ţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în 
Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia, pentru anul 2014. 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a 
contribu ţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în 
Căminul pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti, pentru anul 2014. 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între 

Administra ţia Naţională Apele Române şi Consiliul Judeţean Teleorman. 
 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 

Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare . 

 
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului 

Teleorman în Consiliul de Administraţie al S.C. APA SERV S.A. 
 
8. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru 
finanţarea cheltuielilor privind drumurile jude ţene şi comunale pentru 
anul 2014 şi estimări pe anii 2015-2017. 

 
9. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată şi din cota de 18,5% 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 a unor venituri proprii, 
pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 
funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor 
şi pentru cofinanţarea de proiecte de dezvoltare locală sau de proiecte de 
infrastructur ă, pentru anul 2014 şi estimări pentru anii 2015-2017. 

 
Supun la vot proiectul ordinii de zi.  

 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

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

Înainte de a merge mai departe, ţin să precizez că, în conformitate cu 
prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 
393/2004, nu poate lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea 
de zi consilierul judeţean care fie personal, fie prin soţ, soţie, afini, rude până la gradul 
IV inclusiv, are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii. 

Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoştinţă pentru ca 
abţinerea de la deliberarea şi adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul 
verbal al acestei şedinţe. 
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La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 865 din 23 
decembrie 2013 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 
2013. 

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

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind validarea 

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 865 din 23 decembrie 
2013 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2013, 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 validarea 
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 865 din 23 decembrie 
2013 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2013. 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2013, pentru 
finanţarea unor cheltuieli ale Secţiunii de Dezvoltare în anul 2014.  

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

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 
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 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 
utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2013, pentru finanţarea unor 
cheltuieli ale Secţiunii de Dezvoltare în anul 2014, 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 
utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2013, pentru finanţarea unor 
cheltuieli ale Secţiunii de Dezvoltare în anul 2014. 

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea costului mediu lunar şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor 
vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia, pentru anul 2014. 

Rog pe domnul Cioabă Petre preşedintele comisiei economice să prezinte 
raportul de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

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

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
costului mediu lunar şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice 
îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia, pentru anul 2014, 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 
costului mediu lunar şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice 
îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia, pentru anul 2014. 

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea costului mediu lunar şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor 
vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti, pentru anul 
2014. 

Rog pe domnul Cioabă Petre preşedintele comisiei economice să prezinte 
raportul de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 
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 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 
costului mediu lunar şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice 
îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti, pentru anul 2014, 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 
costului mediu lunar şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice 
îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti, pentru anul 2014. 

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Protocolului de colaborare între Administraţia Naţională Apele Române şi 
Consiliul Judeţean Teleorman. 

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

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

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

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Protocolului de colaborare între Administraţia Naţională Apele Române şi Consiliul 
Judeţean Teleorman, 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 
Protocolului de colaborare între Administraţia Naţională Apele Române şi Consiliul 
Judeţean Teleorman. 

Următoarele două proiecte de hotărâri privesc desemnarea unor persoane şi, în 
conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă. 
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 La şedinţa de astăzi participă, un număr de 31 consilieri judeţeni şi subsemnatul, 
deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului judeţean prezenţi reprezintă 
17. 

Proiectul de hotărâre se referă la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare în 
sensul înlocuirii doamnei Sărăcilă Ecaterina cu doamna Crăiniceanu Magdalena Sica, 
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”. 

  
Rog pe domnul Cioabă Petre preşedintele comisiei economice să prezinte 

raportul de avizare. 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Nefiind observaţii, rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de 
numărare a voturilor să-şi intre în atribuţii. 

S-a prezentat tehnica votării. 
 Buletinele de vot fiind completate, urmează operaţiunea propriu zisă de 
votare. 

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în 
sală unde şi-a exprimat opţiunea şi apoi l-a introdus în urnă. 
 

x 
x x 

 
 Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a 
voturilor să prezinte procesul verbal. 
 Domnul Vrăjitoarea Emilian. 

Doamna Crăiniceanu Magdalena Sica, din totalul de 31 voturi valabil 
exprimate, a întrunit un număr de 29 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă“. 
 S-a constatat un vot nul. 
 Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Vă mulţumesc. 

Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare . 
 

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare . 

La următorul punct de la ordinea de zi avem înscris proiectul de hotărâre 
privind desemnarea reprezentantului Judeţului Teleorman în Consiliul de 
Administraţie al S.C. APA SERV S.A. 
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x 
 
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 

să prezinte rapoartele de avizare. 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Nefiind observaţii, rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de 
numărare a voturilor să-şi intre în atribuţii. 

S-a prezentat tehnica votării. 
 Buletinele de vot fiind completate, urmează operaţiunea propriu zisă de 
votare. 

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în 
sală unde şi-a exprimat opţiunea şi apoi l-a introdus în urnă. 
 

x 
x x 

 
 Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a 
voturilor să prezinte procesul verbal. 
 Domnul Vrăjitoarea Emilian. 

Doamna Sărăcilă Ecaterina, din totalul de 31 voturi valabil exprimate, a întrunit 
un număr de 29 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă“. 
 S-a constatat un vot nul. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 
Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului 

Teleorman în Consiliul de Administraţie al S.C. APA SERV S.A. 
 
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Judeţului Teleorman în Consiliul de Administraţie al 
S.C. APA SERV S.A 

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 
valoare adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2014 şi estimări pe anii 2015-2017. 
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Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 
să prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

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

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea 
pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, 
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2014 şi estimări pe anii 2015-2017, 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 repartizarea pe 
unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, 
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 
2014 şi estimări pe anii 2015-2017. 

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din cota de 18,5% 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 a unor venituri proprii, pentru 
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, 
în ordinea cronologică a vechimii arieratelor şi pentru cofinanţarea de proiecte de 
dezvoltare locală sau de proiecte de infrastructură, pentru anul 2014 şi estimări pentru 
anii 2015-2017. 

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

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
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Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Domnul Amarie Constantin. 
 Domnule preşedinte, stimaţi colegi, de când mi-am început activitatea în 
consiliul judeţean, singurele emoţii le avem atunci când sunt repartizate aceste sume. 
 La şedinţa pe comisii, am citit procesul verbal al întâlnirii pe care 
dumneavoastră aţi avut-o cu primarii şi am observat că toate nemulţumirile care apar 
aparţin doar primarilor din coaliţia de la putere. Am rămas surprins de faptul că toţi 
primarii din opoziţie sunt mulţumiţi de ce au primit din moment ce nu şi-au exprimat 
nici o părere de rău, înseamnă că e în regulă. Eu cred că ei vorbesc, dar e posibil să nu 
fie ascultaţi. 
 Noi nu am făcut politică în consiliul judeţean, dar din anexa nr. 1 şi 2 şi din 
repartizările anterioare care s-au făcut am constatat că sunt cam aceleaşi primării care 
primesc sume foarte mici.  
 Nu am înţeles de ce Cervenia, Dideşti, Balaci şi Suhaia, pe prima anexă, 
primesc suma de 36 mii lei, iar pe a doua anexă suma de 24 mii lei fiecare. Cred că ar 
trebui să existe o diferenţă între acestea, nu pot fi egale. De asemenea, Drăgăneşti de 
Vede, Mîrzăneşti, Vii şoara au 30 mii lei pe prima anexă şi câte 20 mii lei pe cea de-a 
doua anexă, mi se pare foarte puţin, aceste primării sunt conduse de primari PDL şi au 
fost sacrificate întotdeauna. 
 Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Puteţi să spuneţi în consiliul judeţean ce sume au primit Gălăteni, Stejaru, 
Beuca? 
 Domnul Amarie Constantin. 
 Mai sunt câteva excepţii. Pe mine mă interesează primăriile conduse de primari 
PDL.  Au primit cele mai mici sume. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Vă mulţumesc pentru observaţii. Înainte de a reprezenta primarii PDL, ca şi 
ceilalţi colegi, reprezentaţi cetăţenii acestui judeţ. Vă mărturisesc că aceleaşi emoţii le-
am avut şi eu.  
 Sunt nişte criterii exprese prevăzute în lege prin care se repartizează acei bani, 
legea spune foarte clar. Am ţinut cont de proiectele pe care primăriile le au în derulare. 
Procesul verbal la care faceţi referire, a fost întocmit în urma consultării primarilor 
privind repartizarea banilor pentru drumurile comunale şi drumurile judeţene. 
 Dacă un primar din opoziţie a avut ceva de obiectat la vremea respectivă, să fiţi 
convins că acel lucru ar fi fost consemnat în procesul verbal. Dacă nu a fost stipulat, 
înseamnă că nu au avut nimic de obiectat. 
 Eu am încercat să fac o repartizare echilibrată ţinând cont de starea drumurilor 
comunale şi judeţene. Puteţi observa, în anexa la proiectul de hotărâre anterior, că o 
parte din bani merg pentru drumurile comunale unde sunt şi primari PDL. Încă odată, 
la repartizare am luat în calcul starea drumurilor şi m-am gândit la cetăţeni, să poată 
circula pe aceste drumuri  cu stare de viabilitate dacă nu foarte bună, măcar bună. De 
exemplu, primăria Beuca a primit bani şi este condusă de primar PDL, alt exemplu 
este Crîngu unde primarul tot PDL este, şi exemplele pot continua. 
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 Acum, revenim la lege care spune destul de clar cum sunt împărţiţi aceşti bani. 
Banii care sunt repartizaţi astăzi sunt daţi pentru plata arieratelor, în funcţie de 
vechimea acestora, şi a proiectelor cu finanţare externă pentru a asigura partea de 
cofinanţare. Vă spun că timp de două zile am stat şi am analizat, localitate cu 
localitate, proiectele acestora şi nu am făcut nimic altceva decât să fac o repartiţie 
echilibrată. Fiecare localitate a trimis o adresă prin care ne-a făcut cunoscut care sunt 
arieratele şi care sunt proiectele cu fonduri europene, în derulare, am centralizat aceste 
situaţii şi am întocmit proiectul de hotărâre. 
 Dacă nu mai sunt alte observaţii, daţi-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din cota de 18,5% 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 a unor venituri proprii, pentru 
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, 
în ordinea cronologică a vechimii arieratelor şi pentru cofinanţarea de proiecte de 
dezvoltare locală sau de proiecte de infrastructură, pentru anul 2014 şi estimări pentru 
anii 2015-2017, în vederea aprobării. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 24 voturi „pentru” şi 8 voturi „împotrivă” (doamnele consilier Frăsineanu 
Fulvia, Burghiu Mihaela şi domnii consilieri Iliescu Angelică, Amarie Constantin, 
Pîrjol George, Neagu Florin, Şuică Iulian, Ion Petre) s-a aprobat proiectul de hotărâre 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din cota de 18,5% 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 a unor venituri proprii, pentru 
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, 
în ordinea cronologică a vechimii arieratelor şi pentru cofinanţarea de proiecte de 
dezvoltare locală sau de proiecte de infrastructură, pentru anul 2014 şi estimări pentru 
anii 2015-2017. 

Vă reamintesc că în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1) din Legea nr. 
393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 
aveţi obligaţia de a reactualiza declaraţia privind interesele personale, nu mai târziu de 
data de 1 februarie a.c., numai dacă au intervenit modificări semnificative faţă de 
declaraţia anterioară. 

Totodată, deşi nu este obligatoriu, pentru a asigura o cât mai bună transparenţă, 
am rugămintea să depuneţi şi c.v.-ul pentru a-l publica pe site-ul instituţiei. 

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

PREŞEDINTE,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
 
      Adrian Ionuţ Gâdea       Silvia Oprescu 
 


