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 R O M Â N I A 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN 
 

 

Proces verbal  

  al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  

din data de 11 ianuarie 2022 

           

 

          Sedința este condusă de domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea 

 Bună ziua, stimaţi colegi, 

           Din motive independente de voința mea, ședința convocată pentru ora 10.00 a 

fost amânată pentru ora 15.00. Vă mulțumesc pentru înțelegere. 

  

          Doamnelor și domnilor, 

În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (2) lit. ”b” coroborate cu cele ale art. 

182 alin. (4) din Codul Administrativ, a fost convocat consiliul județean în ședință 

extraordinară. Ședința consiliului județean se desfășoară în sistem videoconferință prin 

intermediul aplicației ZOOM, cu sprijinul Serviciului Informatic.  

          Sunt prezenți în sala de ședință vicepreședinții, secretarul general al județului, 

administratorul public,  consilierii județeni (Vrăjitoarea Emilian, Titirișcă Florin, 

Voicilă Florea, Mițoi Ilie), ceilalți participând în sistem videoconferință, directorii 

direcțiilor de specialitate (Ionescu Iuliana – Direcția juridică,  Păscuțu Victorița – 

Direcția tehnică și administrarea patrimoniului, Magheru Liliana - Direcția management 

și administrație publică, Putineanu Eliza – Direcția economică, Valy Borțun – Direcția 

urbanism și amenajarea teritoriului), Claudia Pană – Direcția investiții, proiecte și 

achiziții publice, funcționari publici din aparatul de specialitate. 

 

Pentru a stabili dacă există cvorum de prezență necesar pentru desfășurarea legală 

a acestei ședințe, doamna Silvia Oprescu , secretarul general al județului, va  proceda la 

efectuarea apelului nominal al consilierilor județeni. 

 

 Doamna Silvia Oprescu. 

 Mulțumesc, domnule președinte.  

În urma apelului nominal la ședinţă participă 32 consilieri din totalul de 32 

consilieri în funcţie, ședinţa de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat 

cvorumul de prezenţă necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședinţe extraordinare. 

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

data de 28 decembrie 2021, v-a fost pus la dispoziţie și îl supun aprobării 

dumneavoastră. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinţei extraordinare a 

Consiliului Judeţean, din 28 decembrie 2021. 
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 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

 Mulțumesc, doamna Oprescu! 

 Doamnelor și domnilor consilieri, 

 Odată cu transmiterea convocării și materialelor ați luat la cunoștință de ordinea 

de zi a ședinței. 

 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-

teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din limita de sume defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 

14% din impozitul pe venit, precum și a sumelor reținute ca urmare a diminuării 

cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2022 și estimările pentru anii 

2023 – 2025. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-

teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 

14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2023-

2025. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

  

Supun la vot proiectul ordinii de zi. 

  - Cine este pentru ? 

  - Impotrivă ? 

  - Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi. 

 Înainte de a merge mai departe, menționez că în situația în care un consilier 

județean are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii are obligația să anunțe 

această situație pentru a nu lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe 

proiectul ordinii de zi. 

 

 La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din 

limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru 

echilibrarea bugetelor locale și din cota de 14% din impozitul pe venit, precum și a 

sumelor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor 

proprii pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023 – 2025. 

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

prezentaţi. 
 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din limita de sume defalcate 

din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și din 

cota de 14% din impozitul pe venit, precum și a sumelor reținute ca urmare a 
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diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2022 și estimările 

pentru anii 2023 – 2025. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 

 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea 

pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din limita de sume 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și 

din cota de 14% din impozitul pe venit, precum și a sumelor reținute ca urmare a 

diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2022 și estimările 

pentru anii 2023 – 2025. 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din taxa 

pe valoarea adăugată și din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale, pentru anii 2023-2025. 

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

prezentaţi. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din taxa pe valoarea adăugată 

și din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 

pentru anii 2023-2025. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe 

unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din taxa pe valoarea adăugată și 

din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 

2023-2025.   

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinţei și vă mulţumesc 

pentru participare. 

       

    Președinte                                                      Secretar general al județului 

 

Adrian Ionuț Gâdea                                                        Silvia Oprescu  

 

 


