ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 22 martie 2019
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț conduce lucrările ședinței ordinare
Bună ziua, stimaţi colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă extraordinară pentru
astăzi, 22 martie 2019 prin dispoziția nr. 76 din 21 martie 2019.
La ședinţă participă 23 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcţie, lipsesc
domnii consilieri Bădulescu Adrian, Ciobanu Anamaria, Fulga Mircea Sandu, Ion Petre,
Ivănică Relu, Mihalcea Claudiu, Panagoreţ Ioana, Piper Savu Florin, Ţole Marin şi
Vătafu Cătălin Teodor, ședinţa de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat
cvorumul de prezenţă necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședinţe extraordinare.
Fiind ședinţă publică, așa cum prevede Legea administraţiei publice locale,
anunţul cu ordinea de zi a fost adus la cunoștinţă dumneavoastră și locuitorilor judeţului
Teleorman prin afișare la avizierul instituției, fiind publicat și pe site-ul Consiliului
judeţean.
Participă, în calitate de invitaţi, directori și funcţionari publici din aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean, precum și reprezentanţi ai presei scrise și audiovizuale.
Procesul - verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data
de 27 februarie 2019, 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 ordinare a
Consiliului Judeţean, din 27 februarie 2019.
Doamnelor și domnilor,
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din
Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene, pe
anul 2019 şi estimări pentru anii 2020-2022.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
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2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 17,5% din impozitul pe venit, pentru
echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2019.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2019.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale a sumei ce reprezintă 20% din taxa pe valoarea adăugată şi din cota de
18,5% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii
2020-2022.
Iniţiator: 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, 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 și 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 cunoștinţă pentru ca abţinerea
de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei
ședinţe.
La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene, pe anul 2019 şi estimări pentru anii 20202022.
Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
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Domnul Iliescu Alexandru.
Domnule președinte, observ că estimările pentru anii 2020, 2021 și 2022 sunt de
9.636 mii lei la jumătate față de programul anului în curs. Ce s-a avut în vedere când sau stabilit aceste estimări?
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Domnule Iliescu, vorbim despre niște estimări. S-a avut în vedere și faptul că pe
parcursul anilor, drumurile vor ajunge intr-o stare foarte bună, întrucât suma alocată
anul acesta este foarte mare. În general, la estimări se ia ca referință o sumă mai mică,
asta nu înseamnă că se va și aloca acea sumă.
Mulțumesc.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea sumei defalcate din
taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene, pe
anul 2019 şi estimări pentru anii 2020-2022.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea
sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene, pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020-2022.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 17,5%
din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2019.
Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
-Doamna Stoian Maria
Am avut o serie de discuții cu câțiva primari din județ care au ținut să mă
informeze că bugetul alocat pentru localitățile dumnealor este mai mult decât
insuficient, având în vedere faptul că și cheltuielile cu asistența socială revin acum
autorităților locale. Acest buget nu le-ar ajunge pentru asistență socială, salarii, utilități
etc. Am înțeles că ați avut o consultare cu reprezentanții autorităților locale ce au
proiecte în derulare, iar bugetul estimat nu le-ar permite nici să continuie aceste
proiecte. Mulțumesc.
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-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Doamna Stoian, permiteți-mi să vă dau exemplul comunelor Peretu sau Plosca.
Aceasta din urmă, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, are alocați peste
4400 mii lei, la care se adaugă și cotele din impozitul pe venit, plus taxele și impozitele
pe care le colectează la nivelul localității. Le amintesc colegilor primari că dispunem și
de un fond la dispoziția Consiliului Județean Teleorman de 7,5% din impozitul pe venit
estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019 adică 284 de miliarde ( lei vechi). De
asemenea, s-au transmis adrese catre toti primarii din județ și așteptăm să ni se
comunice ce proiecte de dezvoltare există la nivelul fiecărei localități, după care vom
decide în consecință, respectiv vom evalua ce necesități există la nivelul fiecarei
localități. De asemenea, vă reamintesc că la finalul anului trecut au fost colegi primari
care au primit sume considerabile. Printre aceste localități se numără și comuna Peretu.
-Domnul Cocu Bogdan
Domnule președinte, eu consider că formula de calcul pentru aceste sume este
greșită. De exemplu, văd la estimarea venitului din impozitul și taxele locale pe anul
2019 s-a luat în considerare venitul pe anul trecut. La comuna Bragadiru, cu al cărei
primar tocmai am discutat astăzi, trebuia sa se facă o medie a venitului pe ultimii 3 ani,
întrucât anul trecut a fost excepție faptul că a putut încasa la bugetul local această sumă.
Este absolut sigur că nu va mai putea încasa aceeași sumă și anul acesta. Dacă mai
adăugăm și cheltuielile cu protecția socială, nu putem ajunge la niște estimări corecte.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Sunt de acord. Vom face o analiză la nivelul fiecărei localități, să identificăm
particularitățile fiecăreia, dar între timp, v-aș ruga să vă interesați, eventual să publicăm
și noi o situație cu excedentele care există în bugetele locale și ce bani au rămas
necheltuiți la unele localități. Eu sunt de acord ca toate localitățile să aibe asigurate
funcționarea și co-finanțările pentru proiectele de dezvoltare, dar toate alocările trebuie
să fie asumate în consecință. Dacă avem localități care dispun de buget mare și au banii
cheltuiți, nici investițiile nu vor fi la nivelul pe care îl așteptăm. De aceea, este necesar
să intervenim doar acolo unde este nevoie, cum este cazul comunei Bragadiru.
-Domnul Cocu Bogdan
Subliniez că trebuie să fim foarte atenți când facem analiza excedentelor bugetare
pe anul trecut să vedem dacă există proiecte în derulare. De asemenea, să ne asigurăm
că cele 7,5 procente sunt îndestulătoare pentru cele 97 localități.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Sunt perfect de acord cu dumneavoastră și cu principiul autonomiei locale. Însă
trebuie să avem și noi un minim control în fiecare localitate, fiind forumul suprem la
nivelul județului.
-Domnul Florescu Adrian
Domnule președinte, mi se pare o decizie bună faptul că nu repartizăm astăzi cei
7,5% tocmai pentru că avem nevoie de o situație centralazită la nivelul instituției, cu
nivelul de implicare al primarilor în proiecte de dezvoltare ale localităților, adică banii
să nu fie folosiți doar pentru salarii si utilități, ci să fie și investitți sistematic în proiecte
de dezvoltare durabilă, respectiv să identificăm și să încurajăm toți primarii cu viziune
în sfera dezvoltării localității. De aceea vă rog, când aveți aceste situații, să ne fie și
nouă puse la dispoziție pentru a putea decide în cunoștință de cauză. Mulțumesc.
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-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Sunt de acord cu afirmațiile domnului Florescu. Această situație este în
desfășurare, noi am început să primim informațiile din teritoriu, urmând să le și
verificăm. Mulțumesc.
Dacă nu mai aveți alte observații,vă prezint proiectul de hotărâre privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de
17,5% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2019.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 17 voturi „pentru” și 6 „abţineri” (domnii consilieri Iorga Octavian, Stoian
Maria, Iliescu Alexandru, Vrăjitoarea Emilian, Cocu Bogdan, Constantinescu Florică)
proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei
corespunzătoare cotei de 17,5% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor
locale, pe anul 2019, a fost respins.
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019.
Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 17 voturi „pentru” și 6 „abţineri” (domnii consilieri Iorga Octavian, Stoian
Maria, Iliescu Alexandru, Vrăjitoarea Emilian, Cocu Bogdan, Constantinescu Florică)
proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2019, a fost respins.
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-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Înțeleg că domnii consilieri de la Partidul Național Liberal se opun aprobării
bugetelor din județul Teleorman.
-Domnul Iliescu Alexandru
Domnule președinte, așa cum au spus și colegii mei, ne abținem pentru că
fondurile sunt insuficiente. Nu ne abținem ca să impiedicăm aprobarea bugetelor. Ar
trebui să nu ne mai lovim mereu de această problemă, respectiv primarii să fie în
imposibilitatea de a genera dezvoltare locală întrucât nu au fonduri.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Eu vă respect votul, dar cetățenii localităților care intâmpină dificultăți cu
funcționarea, nu au nici o vină pentru aceste blocaje.
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din taxa pe
valoarea adăugată şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea
bugetelor locale, pentru anii 2020-2022.
Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
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 sumei ce reprezintă 20% din taxa pe valoarea adăugată
şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru
anii 2020-2022.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 17 voturi „pentru” și 6 „abţineri” (domnii consilieri Iorga Octavian, Stoian
Maria, Iliescu Alexandru, Vrăjitoarea Emilian, Cocu Bogdan, Constantinescu Florică)
proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei ce
reprezintă 20% din taxa pe valoarea adăugată şi din cota de 18,5% din impozitul pe
venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2020-2022, a fost respins.
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Epuizându-se ordinea de zi, vă anunț că ședința ordinară a consiliului județean va
avea loc săptămâna viitoare, joi, 28 martie 2019, orele 11.00. Declar încheiate lucrările
ședinţei și vă mulţumesc pentru participare.

PREȘEDINTE,

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Cristescu Ionel Dănuț

Oprescu Silvia
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