
 

R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE ŢEAN  TELEORMAN 

 
 

PROCES VERBAL  
 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  
din data de 28 decembrie 2011 

 
 

 Bună ziua, stimaţi colegi, 
 Am convocat Consiliul Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară astăzi, 28 
decembrie a.c., prin dispoziţia nr. 635 din 23 decembrie 2011. 

La şedinţă participă 25 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcţie lipsind 
domnii Crăcea Claudiu, Drăcman Lucian, Bleajă Cornel, Frăsineanu Fulvia, Vlad 
Elena, Mocanu Virgil şi Florea Dan, 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 publicare pe site-ul Consiliului judeţean şi afişare la sediul 
instituţiei. 

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

Procesul - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din 
data de 15 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 Teleorman din 15 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, a fost întocmit următorul proiect al ordinii de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al jude ţului 

Teleorman, pe anul 2011. 
 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 

Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011. 
 



 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 
Teleorman nr. 142 din 15 noiembrie 2011. 

 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 

Teleorman nr. 2 din 7 ianuarie 2011. 
 

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea a 237.000 lei, reprezentând 
creşterea sumei din cota de 21% din impozitul pe venit realizat faţă de 
impozitul pe venit estimat pentru anul 2011 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 2011. 

 
6. Proiect 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. 

 
7. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate 
judeţului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 pentru 
finanţarea cheltuielilor privind drumurile jude ţene şi comunale. 

 
8. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru 
finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţului, pentru 
finanţarea unor drepturi privind acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie, acordarea de miere de albine, şi a cheltuielilor privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, 
pe anul 2012. 

 
9. Diverse. 

 
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. 

La primul punct de la ordinea de zi vă prezint raportul privind rectificarea 
bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2011. 

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 privind rectificarea 
bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2011, 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 rectificarea 
bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2011. 

La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad 
Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011. 
 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. 15 din 11 februarie 2011, 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. 15 din 11 februarie 2011. 

La punctul trei de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad 
Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 142 din 15 noiembrie 2011. 

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. 142 din 15 noiembrie 2011, 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. 142 din 15 noiembrie 2011. 

La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte 
Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 2 din 7 ianuarie 2011. 

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. 2 din 7 ianuarie 2011, 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. 2 din 7 ianuarie 2011. 

La punctul cinci de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
repartizarea a 237.000 lei, reprezentând creşterea sumei din cota de 21% din impozitul 
pe venit realizat faţă de impozitul pe venit estimat pentru anul 2011 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 2011. 

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 privind repartizarea a 
237.000 lei, reprezentând creşterea sumei din cota de 21% din impozitul pe venit 
realizat faţă de impozitul pe venit estimat pentru anul 2011 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 2011, 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 a 
237.000 lei, reprezentând creşterea sumei din cota de 21% din impozitul pe venit 
realizat faţă de impozitul pe venit estimat pentru anul 2011 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 2011. 

La punctul şase de la ordinea de zi avem 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. 
 Vreau să vă aduc la cunoştinţă următoarele: 
 Ministerul Finanţelor Publice, prin Cabinetul secretarului de stat Gheorghe 
Gherghina, a comunicat consiliului judeţean, prin scrisoarea nr. 353885 din 23 
decembrie 2011, sumele defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2012. 
 În termen de cinci zile de la comunicare, Direcţia Finanţelor Publice şi consiliile 
judeţene au obligaţia să repartizeze sumele defalcate din T.V.A., în vederea 
definitivării bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ. 
 Noi am stabilit şedinţa astăzi pentru a respecta legea. 
 Pe data de 23 decembrie 2011, şi noi şi finanţele publice am primit această 
scrisoare, dar nici până la această oră, noi nu am primit de la finanţele publice gradul 
de necolectare de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale ca aceste sume să 
fie defalcate. 
 Înainte de şedinţă, am primit o adresă de la Direcţia Finanţelor Publice prin care 
ne anunţă că, mâine organizează consultarea cu primarii, la care invită şi primarii. 
 Suntem în situaţia să nu putem adopta hotărârea pentru că nu avem datele 
necesare pentru echilibrarea bugetelor locale. Eu eram obligat să convoc şedinţa de 
consiliu. 
 Există riscul foarte mare ca hotărârile adoptate să fie lovite de nulitate absolută. 
 După ce m-am consultat cu colegii din aparatul de specialitate, mă văd nevoit să 
anunţ că vom avea o şedinţă ordinară pe 4 ianuarie 2012, pentru rezolvarea unor 
probleme urgente care nu necesită amânare şi dacă vom primi de la Direcţia Generală 
a Finanţelor Publice Teleorman sumele defalcate din T.V.A. în vederea definitivării 
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, vom adopta şi acest proiect de 
hotărâre. 
 Pentru a nu pune în pericol bugetele localităţilor, supun la vot amânarea 
dezbaterii acestui proiect 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, cu speranţa că vom primi datele de la 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Teleorman. 
  - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat amânarea 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. 

La punctul şapte de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte 
Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind repartizarea pe 
unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, 
alocate judeţului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 pentru 
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale. 

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 privind repartizarea 
pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, 
alocate judeţului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 pentru 
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, 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 valoarea adăugată, 



 

alocate judeţului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 pentru 
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale. 
 Vă informez, de asemenea, că din momentul când am primit aceste sume am 
transmis la toate localităţile din judeţ o solicitare prin care să ne comunice programele 
de dezvoltare locală în derulare, eram obligaţi să facem acest lucru. Consultarea a fost 
ieri, consultare care trebuia să fie şi la finanţele publice. În conformitate cu Legea nr. 
293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012 suma primită este mai mică cu 
aproximativ 40%decât anul trecut. Suma repartizată pentru drumurile judeţene şi 
drumurile comunale în anul 2012, a avut în vedere lungimea acestora, starea tehnică şi 
s-a ţinut cont de lucrările în continuare. 

La punctul opt de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad 
Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru 
finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţului, pentru finanţarea unor 
drepturi privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie, acordarea de miere de 
albine, şi a cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe în şcoli, pe 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 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 privind repartizarea 
pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, 
pentru finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţului, pentru finanţarea 
unor drepturi privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie, acordarea de miere 
de albine, şi a cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe în şcoli, pe 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 repartizarea pe 
unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, 
pentru finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţului, pentru finanţarea 



 

unor drepturi privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie, acordarea de miere 
de albine, şi a cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe în şcoli, pe anul 2012. 

 
 Ordinea de zi a fost epuizată, la punctul „Diverse” dacă vreun coleg doreşte să 
facă observaţii, propuneri. 

Declar încheiate lucrările şedinţei, vă mulţumesc pentru participare. 
Vă doresc un sincer „La mulţi ani!”, să petreceţi sărbătorile cu cei apropiaţi 

dumneavoastră, cu multă căldură şi lini şte. 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
 
     Liviu Nicolae Dragnea               Silvia Oprescu 
 
 


