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CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi, 25.01.2018, ora 1400 în şedinţa ordinară 

a Consiliului Judeţean Dâmboviţa 

 

 Lucrările sunt deschise şi conduse de domnul Alexandru Oprea – preşedinte al 

Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

Convocarea consilierilor judeţeni la această şedinţă s-a făcut prin Dispoziţia 

preşedintelui nr. 15/18.01.2018, mass-media şi telefonic. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Putem să începem? Am o rugăminte 

la dumneavoastră. Eu cred că este o formă de respect pentru toată lumea. Dacă 

ședința este convocată și este comunicată cu cinci zile înainte, data ca și ora, v-aș 

ruga să respectați aceste ore. Cum, la fel, aș fi avut rugămintea, dacă ținem și ne 

respectăm unii pe ceilalți… Din câte știu eu, și fac public acest lucru, nu mi-am 

pierdut calitatea de consilier județean al Partidului Social Democrat și mi se părea de 

bun-simț pentru președintele organizației județene a Partidului Social Democrat, dacă 

a convocat grupul consilierilor, să adreseze această solicitare și către președintele 

Consiliului Județean Dâmbovița, încă consilier al partidului Social Democrat 

Dâmbovița. Asta ca să spunem lucrurilor pe nume; iar modul în care dumnealui 

înțelege să trateze și să interfereze în activitatea consiliului județean mi se pare, să 

spunem așa, lipsit de eleganță din multe puncte de vedere. 

         Şedinţa este constituită cu respectarea regulamentului, fiind prezent un număr 

de 32 din totalul de 35 consilieri judeţeni.  

        Vă informez că  la şedinţă participă din partea Instituţiei Prefectului domnul 

prefect Antonel Jîjîie. 

        Înainte de a intra în ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 42, pct. 5 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, supun spre aprobare 

procesul-verbal al ședinței anterioare (21.12.2017) a Consiliului Județean Dâmboviţa. 

     Dacă sunt observaţii la procesul-verbal? 

      Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră procesul-verbal. 

 Cine este pentru?       32 

 Cine este împotrivă?    0 

 Se abţine cineva?         0 

 În unanimitate de voturi procesul-verbal s-a aprobat. 

Faţă de ordinea de zi anunţată în presă am adăugat, la punctul Diverse, șapte 

proiecte de hotărâre care au trecut prin comisiile de specialitate: 

I. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Județean de 

Urgență Târgoviște în calitate de solicitant în proiectul „Sănătatea pe primul plan-

pregătirea profesioniștilor din sistemul medical în județul Dâmbovița” şi a 

bugetului aferent. 

II. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului de principiu în vederea 

realizării de către unitatea administrativ-teritorială comuna Vișina a investiţiei 

,,Amenajare trotuare pe DJ 611 Vișina-Petrești, sector intravilan Vișina, L=2 km”. 

III. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului de principiu în vederea 

realizării de către unitatea administrativ-teritorială orașul Pucioasa a proiectului 

integrat cu titlul „Reducerea emisiilor de carbon în orașul Pucioasa și în zonele 

funcționale ale acestuia”. 



 2 

IV. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei/contribuţiei anuale 

pentru anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea 

colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul 

Dâmboviţa”. 

V. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare pentru 

obiectivul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița”. 

VI. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului unui administrator 

provizoriu în Consiliul de Administraţie la  S.C. Parc Industrial Priboiu S.A.  pe o 

perioadă de 2 luni. 

VII. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării listei bunurilor din 

domeniul public al județului Dâmbovița, aferente rețelei de aducțiune a apei 

potabile, care se transmit ca bunuri de retur către S.C. Compania de Apă 

Târgoviște - Dâmbovița S.A. în baza Contractului de delegare a gestiunii nr. 

3/2624/29.01.2009. 

Cu aceste completări, supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi, 

prezentat în invitația la ședință. 

Cine este pentru?       32 

 Cine este împotrivă?   0  

 Se abţine cineva?        0 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi. 

 

TRECEM  LA  ORDINEA  DE  ZI 

 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Dâmboviţa. 

Se dă cuvântul domnului Ivanoff Ivan Vasile pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?      32 

Cine este împotrivă?  0 

Se abţine cineva?       0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului Dâmbovița. 

Se dă cuvântul domnului Ivanoff Ivan Vasile pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?      32 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru 

achiziția de dotări necesare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia 

Copilului Dâmboviţa, în anul 2018. 

Se dă cuvântul doamnei Bucur Cristiana pentru prezentare. 
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Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       32 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru 

achiziția de dotări necesare aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Dâmbovița, în anul 2018. 

Se dă cuvântul domnului Radu Sorin pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       32 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare a 

cheltuielilor de investiții în anul 2018 pentru elaborarea documentațiilor tehnico-

economice, cererilor de finanțare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, 

consultanței, strategiilor pe axe și/sau programe, asistenței tehnice și altor 

cheltuieli asimilate investițiilor, necesare promovării și implementării proiectelor 

cu finanțare externă ce urmează să fie contractate sau promovate de Consiliul 

Județean Dâmbovița în perioada 2014-2023. 

Se dă cuvântul domnului Gilia Valeriu Florin pentru prezentare. 

În acest moment intră în sala de ședință domnul consilier județean Vlăduț 

Drugă (prezența la vot 32+1 = 33). 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?      33 

Cine este împotrivă?  0 

Se abţine cineva?       0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind 

achiziţionarea activelor fixe incluse în lista de investiţii, anexă la bugetul de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2018 a Centrului Militar Judeţean Dâmboviţa. 

Se dă cuvântul domnului Ana Fănică pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       33 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru 

achiziţia mijloacelor fixe în anul 2018 la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Basarab I” Dâmboviţa. 

Se dă cuvântul domnului Păunescu Valerică pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       33 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare predării 

expoziției „Aurul și argintul antic al României” către Muzeul Naţional de Istorie al 

României. 

Se dă cuvântul domnului Cîrstina Ovidiu pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       33 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru 

investițiile Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească”, în anul 2018. 

Se dă cuvântul domnului Cîrstina Ovidiu pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       33 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii 

ale Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa. 

Se dă cuvântul domnului Lăscaie Ionuț pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       33 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

În acest moment intră în sala de ședință domnul consilier județean Marcu 

Corneliu Bogdan (prezența la vot 33+1 = 34). 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare 

pentru achiziţionarea unor dotări independente, obiective de investiţii şi includerea 

acestora în lista de investiţii aferentă anului 2018 a Centrului Judeţean de Cultură 

Dâmboviţa. 

Se dă cuvântul domnului Lăscaie Ionuț pentru prezentare. 
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Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       34 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa. 

Se dă cuvântul doamnei Agnes Erich pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       34 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind 

cheltuielile de investiții la Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” 

Dâmboviţa, în anul 2018. 

Se dă cuvântul doamnei Agnes Erich pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       34 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare privind 

cheltuielile de investiţii la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Dâmboviţa, în anul 2018. 

Se dă cuvântul doamnei Marin Maria Cristina pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       34 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind 

lista de investiţii (licenţe sistem de operare Windows și pachet licențe Microsoft 

Office) la Şcoala Gimnazială Specială Târgovişte,  în anul 2018. 

Se dă cuvântul doamnei Marin Silviana Ecaterina pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 
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Cine este pentru?       34 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru 

achiziţia de active fixe (aparatură medicală şi dispozitive medicale) la Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Târgovişte, în anul 2018. 

Se dă cuvântul domnului Dumitrescu Claudiu pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?      33 

Cine este împotrivă?  0 

Se abţine cineva?       0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

Doamna consilier județean Luisa Greaca nu a participat la vot. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru 

sumele ce reprezintă subvenţie în valoare de 450 mii lei, pentru finanţarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii - realizarea obiectivelor de investiţii 

propuse - acordată de Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în anul 2018, Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Târgovişte. 

Se dă cuvântul domnului Dumitrescu Claudiu pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?      33 

Cine este împotrivă?  0 

Se abţine cineva?       0       

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat  

Doamna consilier județean Luisa Greaca nu a participat la vot. 

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind 

cheltuielile de investiţii (achiziționare centrale termice și cazane apă caldă) pe anul 

2018 la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte. 

Se dă cuvântul domnului Dumitrescu Claudiu pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?      33 

Cine este împotrivă?  0 

Se abţine cineva?       0  

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat 

Doamna consilier județean Luisa Greaca nu a participat la vot. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare a 

obiectivului „Foraj puţ de adâncime pentru apă potabilă” din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Târgovişte în vederea includerii acestuia pe lista de investiţii, 

în anul 2018. 

Se dă cuvântul domnului Dumitrescu Claudiu pentru prezentare. 
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Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       33 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0   

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat 

Doamna consilier județean Luisa Greaca nu a participat la vot.  

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind 

obiectivul ,,Modernizarea tablourilor generale ale pavilionului central – corp                

A, B și al centralei termice” pe anul 2018 la Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Târgovişte. 

Se dă cuvântul domnului Dumitrescu Claudiu pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       33 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0   

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat 

Doamna consilier județean Luisa Greaca nu a participat la vot.    

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind 

cheltuielile de investiţii (achiziționare pompă de recirculare apă) pe anul 2018 la 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte. 

Se dă cuvântul domnului Dumitrescu Claudiu pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       33 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat 

Doamna consilier județean Luisa Greaca nu a participat la vot.    

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind 

obiectivul ,,Refacere rețea de alimentare cu energie electrică, montare și punere în 

funcțiune a grupurilor electrogene din locațiile Voinești și Gura Ocniței - 

Psihiatrie Adulți” pe anul 2018 la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte. 

Se dă cuvântul domnului Dumitrescu Claudiu pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       33 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat 

Doamna consilier județean Luisa Greaca nu a participat la vot.    

23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind 

aprobarea indicatorilor pentru obiectivul ,,Reabilitare, Modernizare și Extindere 

Secție Boli Infecțioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte”. 
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Se dă cuvântul domnului Dumitrescu Claudiu pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?      33 

Cine este împotrivă?  0 

Se abţine cineva?       0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat 

Doamna consilier județean Luisa Greaca nu a participat la vot.     

24. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor Licențe de traseu pentru 

transport persoane prin curse regulate speciale pe trasee de pe raza teritorială a 

județului Dâmbovița. 

Se dă cuvântul domnului Cîrstoiu Jean pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?      34 

Cine este împotrivă?  0 

Se abţine cineva?       0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea și actualizarea principalilor 

indicatori tehnico-economici la obiective de infrastructură rutieră de interes 

județean și local. 

Se dă cuvântul domnului Dinu Vasile pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       34 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii ,,Stadion – Municipiul Târgoviște”. 

Se dă cuvântul domnului Dinu Vasile pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Mulțumesc, domnul director! Domnul 

Plăiașu!  

Domnul consilier Gabriel Plăiașu – Vă mulțumesc, domnule președinte! 

Stimați colegi, la acest punct de pe ordinea de zi am să reiau în plenul consiliului 

județean ceea ce am spus în cadrul comisiei juridice în urmă cu două zile. Partidul 

Național Liberal nu consideră că este o prioritate pentru municipiul Târgoviște, în 

acest moment, realizarea unui stadion, despre care am aflat, în cadrul comisiei 

juridice, că urmare a ultimei ședințe C.T.E. din decembrie 2017 am ajuns cu 

estimarea undeva la 28 de milioane de euro. Am plecat, dacă ne aducem aminte, de la 

o estimare de 20 de milioane de euro și am ajuns undeva la 28-29 de milioane de 

euro. Noi credem că Târgoviștea, în momentul de față, are cu totul și totul alte 

priorități. Probabil că o să-mi spuneți că este vorba despre o investiție făcută prin 

Compania Națională de Investiții; sunt, până la urmă, tot banii publici și din acest 

motiv consilierii Partidului Național Liberal se vor abține de la vot. Vă mulțumesc! 
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Domnul Președinte Alexandru Oprea – Alte puncte de vedere? Da! Cred că 

facem o confuzie, domnul consilier, între studiu de prefezabilitate, care dă niște 

estimări plecând de la costul pe loc și valoarea reală a investiției, care nu se poate 

estima la această dată decât, să spunem, în momentul în care ai studiul de fezabilitate 

și în care se vor alege soluția constructivă și variantele constructive. A doua 

precizare: nici această sumă nu este suma alocată. Urmează proceduri de achiziție 

publică și din perspectiva de achiziție publică asistăm la valori mult diminuate. Pe de 

altă parte, când am gândit acel P.U.Z. pentru zona de la gară, acolo am spus și am 

fost de acord cu toții că facem un complex sportiv. Acum să venim – după ce am 

făcut atâtea demersuri, am trecut atâtea etape – să spunem că nu vedem utilitatea… 

Da, cumva vedem utilitatea stadionului actual care riscă să se prăbușească, asta o 

vedem? Ok! Vă rog!   

Domnul consilier Gabriel Plăiașu – Domnule președinte, nu cred – și 

experiența ne arătă, uitați-vă în toată țara – nu cred că România, în momentul de față, 

își permite luxul să construiască în reședințe capitale de județ stadioane de 12.000-

15.000 de locuri. Tot experiența ne arată că atunci când ne apucăm de construcții 

importante, gen stadion, pornim cu niște cifre și niciodată cifrele nu coboară, cifrele 

întotdeauna urcă. M-am uitat foarte atent la construcția începută și care se apropie 

acum de finalitate la Târgu Jiu: nu mai comentez cât de necesar era un stadion de 

treizeci și ceva de milioane de euro la Târgu Jiu, aceasta este altă discuție, este 

problema locuitorilor de acolo, dar stadioanele în România acum sunt populate pe o 

medie de 6.000-7.000 de spectatori. Mi-ați invocat stadionul de la Târgoviște: 

consider că dacă la momentul potrivit s-ar fi făcut o analiză  judicioasă, Târgoviștea 

putea să-și păstreze stadionul acolo unde este poziționat acum; să se facă o investiție 

în refacerea acelui stadion și diminuarea numărului de locuri pe stadion undeva la 

8.000 de locuri – este arhisuficient pentru ce se întâmplă din punct de vedere 

fotbalistic astăzi la Târgoviște. Uitați-vă cine și-a construit stadioane noi în România! 

Unitățile administrativ-teritoriale care beneficiază de bugete mai mult decât 

rezonabile – mă refer aici la Chiajna, Otopeni, Voluntari, absolut toate în jurul 

capitalei – și-au construit stadioane de 7.000-8.000 de locuri. Niciunul nu sare de 

10.000 de locuri. A avut această ambiție Ploiești-ul: și-a făcut un stadion cu o 

capacitate care sare de 15.000 de locuri, dar, atenție: cu 16.000.000 de euro investiția 

la Ploiești și uitați-vă ce se întâmplă pe acel stadion?! Nu cred, la momentul de față, 

că acel stadion are o încărcare extraordinară. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Este punctul dumneavoastră de 

vedere? Eu vreau să vă spun că în faza studiului de prefezabilitate pe care Consiliul 

Județean Dâmbovița l-a făcut s-a făcut această analiză a actualului amplasament și 

vreau să vă spun că sumele avansate acolo nu erau deloc încurajatoare. A doua 

precizare: cred că această investiție – dacă vorbeam de refacerea stadionului actual – 

nu o puteam duce în niciun caz pe bugetul Companiei Naționale de Investiții. Tot din 

punctul meu de vedere vă respect poziția, dar nu pot fi de acord cu ea. Eu cred că 

orice investiție pe care o aducem și o facem în județul Dâmbovița este benefică 

pentru comunitate, pentru județul Dâmbovița. Dacă mai sunt puncte de vedere legate 

de acest proiect? Dacă nu mai sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?      21 

Cine este împotrivă?  0 

Se abţine cineva?     13 

Cu majoritate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 
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27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2018 către 

Adunarea Regiunilor Europei. 

Se dă cuvântul doamnei Stoica Dorina pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       34 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei/contribuţiei băneşti 

pentru anul 2018 către Asociaţia Fotbal Club Chindia Târgovişte.  

Se dă cuvântul doamnei Stoica Dorina pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       34 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

29. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Dâmbovița nr. 61/28.02.2017 privind constatarea revenirii de drept în domeniul 

public al statului a imobilului compus din teren și construcție reprezentând sediul 

„Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Dâmbovița”, situat 

în municipiul Târgoviște, Bd. Carol I, nr. 51. 

Se dă cuvântul doamnei Stoica Dorina pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       34 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

30. Proiect de hotărâre privind  transmiterea unui spațiu în suprafață 

construită de 85 mp - proprietate privată a județului Dâmbovița, situat în 

municipiul Târgoviște, Strada Virgil Drăghiceanu nr. 5A, prin contract de 

împrumut de folosință (comodat) către Asociația Revoluționară „Club 22 - 

CARROM” Dâmbovița. 

Se dă cuvântul doamnei Stoica Dorina pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Domnul profesor Sache! 

Domnul consilier Sache Neculaescu – Eu voiam să întreb la cât se rezumă 

caracterul de utilitate publică: faptul că desfășoară acolo activități de asistență 

medicală, asta este? Ce face, o face gratuit? Pentru că noi avem informații – și nu vă 

ascund faptul că au fost discuții ieri în comisii – avem informații că acolo se 

desfășoară activități lucrative. Adică vrem să știm…  

Doamna director Dorina Stoica – Ei au contract încheiat cu Casa de Asigurări 

de Sănătate, dar nu obțin profit, desfășoară doar activități cu caracter…  

Domnul consilier județean Sache Neculaescu – Oare? 
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Doamna director Dorina Stoica – Oricum, este o perioadă de trei luni, termen 

necesar pentru a putea organiza procedura de licitație; oricum ei stau acolo acum și 

nu au niciun titlu.   

Domnul consilier Sache Neculaescu – Chiar dacă, asta nu înseamnă că noi 

trebuie să… 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – …în luna septembrie sau octombrie. 

Doamna director Dorina Stoica – Este și o greșeală a spitalului județean, care 

nu le-a răspuns în timp util că, de fapt, acest spațiu nu este în administrarea sa. Eu zic 

că asociația nu are nicio vină. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Este ok! Dacă mai sunt întrebări?  

Doamna director Dorina Stoica – Oricum, spațiul este degradat în ultimul 

stadiu. Am fost acolo și nu avem ce face altceva cu el.   

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt alte puncte de vedere legate 

de acest punct! 

Domnul vicepreședinte Alin Manole – Domnule președinte, v-aș propune 

amânarea acestui punct de pe ordinea de zi, mai ales că în această adresă, prin care 

asociația ne solicită prelungirea contractul de închiriere, așa scrie.    

Doamna director Dorina Stoica – Nu, au revenit cu alte adrese, prin care au 

solicitat fie cumpărarea, fie acordarea folosinței gratuite. Sunt mai multe adrese de la 

asociație. Problema este că-și pierd contractul pe care îl au cu Casa de Asigurări de 

Sănătate, că nu mai pot face dovada.  

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă ei nu fac dovada existenței 

sediului, ies din contractul cu casa. Au venit la mine în luna decembrie, dar cred că, 

din punct de vedere legal, eu nu pot adiționa sau prelungi un contract a cărui durată 

de valabilitate expirase; deci au venit după închiderea perioadei de valabilitate a 

contractului și după aceea au revenit cu solicitarea către spitalul județean, către noi. 

Procedura de achiziție a licitației, știți foarte clar că durează. În același timp, ei au 

contract în derulare cu Casa de Asigurări de Sănătate. Acolo ni se spune că trebuie să 

se facă dovada existenței unui spațiu, de acea s-a ajuns în situația în care… 

Doamna director Dorina Stoica – Plus că au pacienți la care le asigură la acest 

moment tratamentul și ar însemna să sisteze serviciile.   

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Ok! Mai sunt alte puncte de vedere? 

Deci avem două variante sau cel puțin…, desprinse din această… Fie amânarea 

acestui punct de vedere – dar aceasta nu înseamnă rezolvarea problemei –, fie, dacă 

nu, să supunem votului. Deci am cele două variante.  Cine este pentru amânare? Nu 

sunt? Atunci supun aprobării dumneavoastră acest proiect de hotărâre. Cine este 

pentru?  Este bun de patrimoniu, iar ca să fim foarte corecți, că această rezolvare este 

pentru trei luni. Procedura corectă și legală este procedura de achiziție publică. Dacă 

își permit și vin, dacă nu, pierd contractul. 

Doamna director Dorina Stoica – Dacă nu, oricum nu facem nimic în acest 

sediu, pentru că nu se pretează la nimic. 

Cine este pentru?       23 

Cine este împotrivă?  11 

Se abţine cineva?        0 

Cu voturi insuficiente, fiind nevoie de 2/3, proiectul de hotărâre NU s-a 

aprobat.  

31. Proiect de hotărâre privind încetarea asocierii Consiliul Județean 

Dâmbovița prin Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare 

Dâmbovița cu Consiliile Locale: Văleni Dâmbovița, Bilciurești și Voinești având ca 
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obiect administrarea și exploatarea sistemelor publice locale de alimentare cu apă. 

 Domnul Președinte Alexandru Oprea – Înainte de a da cuvântul doamnei 

Stoica, să fac câteva precizări legate de această activitate. Așa cum știți, în anul 2007 

județul Dâmbovița a semnat contractul pe P.O.S. I de Mediu, referitor la accesarea de 

fonduri europene. În acel contract s-a luat și s-a angajat că o să existe un singur 

operator regional de apă, în speță Compania de Apă. Din anul 2004 a existat și există 

acest Serviciu Public de Alimentare cu Apă, care inițial preluase alimentările cu apă 

făcute pe fostul program prin Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, așa-

numitul program Mivan Kier. Vreau să spun că Serviciul Public de Apă avea licență 

de operare în patru localități de pe raza județului Dâmbovița. În celelalte opera în 

baza unor hotărâri de consiliu local, urmând să-și facă documentația pentru a putea 

opera. Am văzut în spațiul public fel de fel de luări de poziție. Eu consider că în 

momentul în care s-a rezolvat problema corecțiilor Companiei de Apă Târgoviște, era 

normal și firesc să trecem și să facem pași concreți pe ceea ce înseamnă existența 

unui operator regional. Vreau să spun că am avut discuții cu toți primarii localităților 

care erau deservite de Serviciul Public de Apă, cu două excepții, și o să fac referire la 

ele: este vorba de U.A.T. Voinești și U.A.T. Runcu. Toți ceilalți au fost de acord să 

meargă cu partea de operare la operatorul regional, care se cheamă Compania de Apă 

Târgoviște. Am discutat cu Compania de Apă Târgoviște și s-au purtat discuții și încă 

suntem în faza în care facem aceste diligențe, că și acesta este un subiect criticat în 

presă. Tot personalul Serviciului Public de Apă, tot personalul care a deservit rețelele 

care trec în administrarea și în operarea Companiei de Apă, personalul direct 

productiv, cât și personalul TESA, va fi preluat de către Compania de Apă 

Târgoviște. Deci, cu excepția personalului care deservea, să spunem, U.A.T. Voinești 

și U.A.T. Runcu, care nu doresc; în rest, personal direct productiv. Ceilalți sunt 

preluați de Compania de Apă. Până la 31 martie Serviciul Public de Apă mai are 

licență. La data de 31 martie lucrurile trebuie clarificate. Am văzut și astăzi o luare de 

poziție: că era mai utilă constituirea unui alt A.D.I. Vreau să vă spun că acel A.D.I. 

presupunea plata unor cotizații, presupunea aparat propriu și mai presupunea ceva –  

dar ca să facem afirmații, trebuie să cunoaștem puțin și Legea 51 – prevedea niște 

contracte; că nu poți face o delegare de cooperare decât o singură dată. Așa spune 

Legea 51 privind serviciile publice comunitare; dar este mai greu pentru... Cu aceste 

precizări, doamna Stoica, aveți cuvântul.     

Se dă cuvântul doamnei Stoica Dorina pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       34 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

32. Proiect de hotărâre privind încetarea administrării „Sistemului 

centralizat de alimentare cu apă și sistemului de canalizare ale comunei Vișinești” 

și a „Sistemului centralizat de alimentare cu apă al comunei Runcu, județul 

Dâmbovița” de către Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă și Canalizare 

Dâmbovița. 

Se dă cuvântul doamnei Stoica Dorina pentru prezentare. 
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Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       34 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

33. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului „Casă de tip 

familial” situat în Găeşti, strada Academician Şerban Cioculescu nr. 32, 

proprietate publică a judeţului Dâmboviţa, din administrarea Consiliului Judeţean 

Dâmboviţa în administrarea Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecția 

Copilului Dâmbovița. 

Se dă cuvântul doamnei Stoica Dorina pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       34 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

34. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind 

cumpărarea unor terenuri proprietate privată situate în comuna Aninoasa, judeţul 

Dâmbovița, în vederea realizării investiţiei „Extindere capacitate de depozitare a 

deşeurilor municipale (celula II) – Centrul de Management Aninoasa”.  

Se dă cuvântul doamnei Stoica Dorina pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, fac o singură precizare. La Aninoasa, Consiliul 

Județean Dâmbovița mai avea doar 1,08 ha de teren pentru construcția Celulei II. Din 

aceste 1,08 ha, doar vreo 7.000 de metri erau utili. Restul sunt căi de acces și 

construcția doar pe 7.000 de metri pătrați a unei celule de depozitare asigura 

depunerea în ea doar pentru o perioadă de maxim un an. De aceea, este necesar să 

luăm terenul astfel încât celula să fie făcută pe aproximativ 2,5 ha, să permitem încă 

6-7 ani de utilizare, pentru că investițiile sunt cam aceleași. Dacă sunt observații? 

Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru?      34 

Cine este împotrivă?  0 

Se abţine cineva?       0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

35. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă cu titlu gratuit, pentru 

o perioadă de 5 ani, către Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa pentru 

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor şi pentru Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa 

Paşapoartelor Simple a unor spaţii cu destinaţia de birou, situate în Târgoviște, 

Bulevardul  Mircea cel Bătrân nr. 2.  

Se dă cuvântul doamnei Stoica Dorina pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 
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Cine este pentru?      34 

Cine este împotrivă?  0 

Se abţine cineva?       0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

36. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Dâmbovița nr. 347/12.12.2017 privind aprobarea taxelor şi 

tarifelor locale pentru anul fiscal 2018, care se constituie venituri la bugetul local 

al judeţului şi la bugetul instituţiilor subordonate. 

Se dă cuvântul doamnei Marin Silviana Ecaterina pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       34 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea deficitului Secțiunii de Dezvoltare, 

în anul 2017. 

Se dă cuvântul doamnei Marin Silviana Ecaterina pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       34 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului Secțiunii de 

Funcționare, la sfârșitul anului 2017. 

Se dă cuvântul doamnei Marin Silviana Ecaterina pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?      34 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

39. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate din cote 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 

orașelor și municipiilor pe anul 2018, estimări în perioada 2019-2021 și estimări 

2019-2021 pentru sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare. 

 În acest moment domnul consilier județean Georgescu Florian-Dan 

părăsește sala de ședințe (prezența la vot 34-1= 33). 

 Se dă cuvântul doamnei Marin Silviana Ecaterina pentru prezentare. 

Domnul Preşedinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dau cuvântul domnului consilier Popa Aurelian. 

Domnul consilier Popa Aurelian – Domnule preşedinte, stimaţi colegi, în 

şedinţa de comisii P.N.L. a votat împotriva acestui proiect de hotărâre şi vă voi spune 

în câteva cuvinte care a fost motivul pentru care am votat împotrivă. Am înţeles că 

Legea nr. 2, legea bugetului, creează nişte criterii prin care se stabilesc priorităţile: în 
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primul rând asigurarea cheltuielilor de funcționare la oraşe, apoi plata arieratelor, 

ulterior plata cheltuielilor de funcţionare. Sincer, la cele două capitole aş avea multe 

semne de întrebare, dar  nu am fost împotriva acestor două criterii. Vă spun pentru că 

creăm un precedent. Toți primarii o să își facă arierate şi noi o să trebuiască să le 

plătim, pentru că se poartă treaba asta; toţi îşi fac cheltuieli de funcţionare, în special 

prin creşterea salariilor, și noi venim şi le acoperim. Dacă eram foarte convins şi 

aveam o transparenţă mai bună… Domnul preşedinte ne-a promis acum două zile că 

o să afişeze pe site-ul consiliului judeţean modul cum s-au împărţit aceste sume din 

cote şi poate îmi schimbam părerea; dar după ce se scad aceste cheltuieli – cum am 

spus: cheltuieli de funcţionare oraşe, municipiu, apoi arierate, apoi cheltuieli de 

funcţionare pe 7 luni de zile – suma rămasă tot nu îmi asigură o echilibrare, să zic 

corectă, a localităţilor, şi în special a localităţilor unde sunt primari P.N.L.. Credeţi-

mă că ăsta este singurul motiv, transparenţa. Dacă cunoşteam toate datele – vă pot 

arăta şi pe repartiţie că nu este suma pe care dumneavoastră ne-aţi spus-o în comisie 

şi a rămas la o sumă pentru fiecare locuitor 17 lei. 

  Domnul Preşedinte Alexandru Oprea – 18,94. Haideţi să nu vorbim la 

general.    

  Domnul consilier Popa Aurelian – Deci per total suma alocată celor 19 

primării este foarte mică, în raport cu cât reprezintă poziţia noastră în consiliul 

judeţean. Este undeva la 17 %. 

Domnul Preşedinte Alexandru Oprea – Nu ştiu ce calcule aţi făcut 

dumneavoastră, în primul rând. În al doilea rând: legea spune că ordinea ar fi puţin 

diferită – arieratele, cheltuielile de funcţionare şi după aceea susţinerea proiectelor de 

investiţii. Sigur că în ceea ce mă priveşte nu voi fi niciodată pentru încurajarea 

efectuării unor cheltuieli care să nu aibă susținere bugetară, cu atât mai puţin pentru 

arierate, dar nu sunt eu şi nu sunt nici Curte de Conturi, nici Agenție Judeţeană de 

Administrare Fiscală să verific modul în care se fundamentează şi în care se execută 

un buget al unei unităţi administrativ-teritoriale, alta decât Consiliul Judeţean  

Dâmboviţa. Cert este că la sfârşitul anului 2017 existau arierate înregistrate şi 

declarate  la  Agenţia Judeţeană de Administrare Fiscală de aproximativ 19 miliarde 

lei vechi, dintre care 15,1 miliarde erau arierate în sarcina U.A.T.-urilor. Sigur că 

legiuitorul a prevăzut asigurarea acelui buget minim de funcţionare începând de la cei 

750 lei pe locuitor. Nu ştiu dacă P.N.L. făcea un calcul pe 25 de lei, cât era suma pe 

care trebuia să o dăm pentru fiecare locuitor al județului Dâmboviţa, dacă nu ieşeaţi 

tot pe la 17% , dar asta este o altă discuţie. Cert este că, aşa cum ne obligă legea, am 

avut o consultare cu toţi reprezentanţii U.A.T.-urilor şi în  cadrul acestei consultări, 

finalizate cu întocmirea unui proces-verbal şi cu un vot pe aceste propuneri, s-a 

stabilit să achităm arieratele într-un procent de 60%, pentru că Legea Finanţelor 

Publice Locale obligă unităţile publice locale să reducă cu 5% volumul acestor 

arierate lunar. Plecând de la premiza că un an are 12 luni calendaristice ori 5% –  

grosso modo 60%, volumul arieratelor; ar rezulta nişte sume pe care le-am prevăzut. 

A doua precizare: legea spune şi indică faptul că acele bugete minime de funcţionare 

– 1 milion lei pentru comune, 3 milioane pentru oraşe şi 5 milioane pentru municipii–  

avem numeroase exemple: nu există acest buget minim de funcţionare. Legea mai 

spune că acele sume pot fi acordate sau completate pentru asigurarea bugetului 

minim de repartiţia de la A.N.A.F. Suma de 191 mii de lei cheltuieli de funcţionare, 

în condițiile în care ei au cheltuieli trimestriale de funcţionare de 170 mii lei – era 

clar că această U.A.T şi altele nu puteau să supraviețuiască până în septembrie, 

maxim până în luna aprilie-mai; şi am fost de acord cu toţii şi s-a supus votului să 
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acordăm 75%, pornind de la un an calendaristic care are 4 trimestre şi că cu siguranţă 

în lunile iulie, august, septembrie va fi prima rectificare bugetară. Măcar să asigurăm 

bugetul minim de funcţionare din cele 131 miliarde lei aflate la dispoziţia consiliului 

judeţean şi pe care sumă o dăm pentru echilibrarea bugetelor, că aşa se cheamă suma; 

şi am mai convenit să asigurăm ca acolo unde sunt dificultăţi în asigurarea plăţii unor 

drepturi salariale, să luăm în calcul şi această posibilitate. Vă spun că din situaţia 

prezentată la Direcţia Finanţe Publice erau 14 unităţi administrativ-teritoriale în 

situaţia aceasta, cu diverse variaţiuni: unii dintre ei nu plătiseră salariile, alţii nu 

plătiseră contribuţiile, alţii nu plătiseră nici salariile, nici contribuţiile. Cert este că 

sunt mai puţin de 22 sau 24 unităţi administrativ-teritoriale împotriva cărora Instituţia 

Prefectului a promovat recursul graţios împotriva hotărârilor prin care aceste unităţi 

administrativ-teritoriale şi-au stabilit salariile în 2017, dar repet că nu instituţia 

Consiliului Judeţean Dâmboviţa face controlul de legalitate şi de execuţie pe aceste 

cheltuieli aprobate în consiliile locale respective. După această, să spunem, calculaţie, 

au reieşit următoarele sume: poziția Consiliului Judeţean Dâmboviţa – 13.168.000; 

repartizări pentru: asigurare buget minim de funcţionare a însemnat 75%, 28.522 

miliarde; acoperire arierate în proporţie de 60% – 6.979 miliarde; acoperiri restanţe 

salariale – l.1 213 miliarde. Adunând aceste sume, au rezultat repartizări în valoare de 

47 miliarde şi a rămas un rest nerepartizat de 84 miliarde, pe care am convenit – şi cu 

precizarea: am spus că unitatea administrativ-teritorială primea o singură sumă, 

pentru că erau unităţi administrativ-teritoriale care aveau şi arierate, nu aveau nici 

cheltuieli de funcţionare, nu aveau nici bani de salarii şi am spus că primeşte suma 

cea mai mare rezultată din calcul, o singură sumă – am făcut aceste calcule, a rămas o 

diferenţă de 84 de miliarde împărţită şi criteriu de repartizare a fost numărul de 

locuitori. Dacă dumneavoastră găsiţi o soluție mai echitabilă şi mai corectă, v-aş fi 

recunoscător să mi-o prezentați şi mie. În ceea ce priveşte calculele, v-aş ruga să îmi 

spuneți ce unitate administrativ-teritorială aparținând partidului P.N.L. nu a primit 

suma corespunzătoare acestui algoritm, ca să nu lăsăm aşa în discuţie nişte lucruri 

neelucidate.  

Domnul consilier Popa Aurelian – Domnul preşedinte, v-am spus că dacă era 

mai multă transparenţă, astăzi votam pentru. Din cauză că nu ştim cât din sumă 

reprezintă arierate, cât din sumă reprezintă acoperirea unor cheltuieli de 

funcţionare… Nu mai spunem că cheltuieli sunt foarte mult salarii, sunt băgate foarte 

mult, salarii…  

Domnul Preşedinte Alexandru Oprea – Aveţi neclarităţi pentru o localitate 

anume? Le pot prezenta, v-am aşteptat să vă dau acest tabel. Legat de transparenţă: 

legea bugetului o găsiţi pe site. Vizavi de ce s-a repartizat U.A.T.-urilor de la Finanțe, 

ce repartizăm U.A.T.-urilor de la Consiliul Județean Dâmboviţa, aprobăm astăzi. 

Domnul consilier Popa Aurelian – Exact, dar noi nu avem aici decât o sumă 

totală; nu avem...care sunt localitățile...în care suma mare reprezintă arieratul, nu 

avem localitatea unde se cheltuie… 

         Domnul Preşedinte Alexandru Oprea – Haideţi să vă fac o prezentare exactă 

pe ce înseamnă buget minim de funcționare. Au fost următoarele localități care nu au 

avut asigurat bugetul minim de funcţionare: Fieni, care nu avea asigurat 633 mii lei; 

Răcari, care nu avea asigurat 578 mii lei; Bilciureşti, care nu avea asigurat 807 mii 

lei; Cornățelu, care nu avea asigurat 173 mii lei; Gura Foii, care nu avea asigurat 137 

mii lei; Moroeni, care nu avea asigurat 266; Pucheni – 19 mii lei, Râu Alb – l.369 mii 

lei; Slobozia Moară – 463 mii lei; Vârfuri – 377 mii lei; total U.A.T.-uri care nu 

aveau asigurat buget minim de funcționare – 38.220 miliarde. Înmulțiți cu 75% si 
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vedeţi că rezultă 28.520 miliarde; şi am şi coloanele cu sumele repartizate. După 

aceea arierate – e bine să spunem acest lucru: Bărbuleţu – 264 mii lei, înregistrate la 

Finanţe; Conţeşti – 395.145 lei; Finta – 175.035; Hulubeşti –18.152; Pietrari – 

327.119; Râu Alb – 323.944; Vârfuri – 14.313. În total U.A.T.-uri: 15.182 miliarde 

lei; cu suma corespunzătoare 60%, ori vedeţi că este 697.102 lei. Cheltuieli salariale: 

vreți să vi le citesc şi pe cele care nu au avut restanţe la salarii? Cojasca – 197.711; 

Iedera –145 mii lei; Lucieni – 54 mii; Ludeşti – 107 mii; Malu cu Flori – 179.885; 

Ocniţa – 130 mii; Văleni Dâmbovița – 120 mii; Vişineşti – 70 mii; Vlădeni – 49.287; 

Vulcana-Pandele – 161 mii; în total: 12.130 miliarde. Faceţi calculele, adunați-le, 

vedeţi că dau suma de 4.763,235. Scădeți din 13.168, rămâne 8404,765; împărţit la 

numărul de locuitori, rezultă o medie de 18,94 lei pe cap de locuitor, care s-a 

repartizat în funcţie de numărul de locuitori existenţi în unitatea administrativ-

teritorială respectivă la 1 ianuarie 2016. 

Domnul consilier Gabriel Plăiașu – Domnule preşedinte, cu tot respectul, 

dacă am fi avut, exact asta a spus colegul meu, în termen, în timp util toate aceste 

sume, poate că am fi făcut aceste calcule şi astăzi veneam convinşi că trebuie să 

votăm şi votam în consecinţă. Sunteţi de acord? Am precizat cât se poate de limpede 

că datorită faptului că nu am deţinut toate datele aşa cum ar fi trebuit la momentul 

potrivit… 

 Domnul Preşedinte Alexandru Oprea – Şi ce ar fi trebuit eu să fi făcut, mi-aţi 

adresat vreo solicitare? 

Domnul consilier Popa Aurelian – Domnule preşedinte, aţi spus că le găsim 

pe site-ul consiliului județean; aşa aţi spus la comisii şi nu sunt puse nici acum. Dacă 

ne edificam, îmi rugam colegii să ne schimbăm votul. 

Domnul consilier Gabriel Plăiașu – Aşa aflăm şi noi că la Cojasca sunt nişte 

sume restante de la salarii foarte mari, aşa aflăm şi noi de arierate foarte mari de la 

Hulubeşti, le aflăm acum pentru că ni le-aţi citit dumneavoastră. 

Domnul consilier Istrate Mihai – La fiecare capitol pe care l-a zis domnul 

preşedinte, nu vreau să intrăm în polemică, dar la fiecare capitol pe care l-a spus 

domnul preşedinte aveţi cel puţin două sau trei localităţi, să nu mai spunem şi care 

sunt conduse de primari liberali, ca să nu mai spun, chiar îmi propusesem să spun de 

la început, dar am vrut să evit o discuție: bugetul oraşului Răcari, care a fost absolut 

la toate capitolele şi pe care văd că nu îl aduceţi în discuţie că e prea mare. 

Domnul consilier Gabriel Plăiaşu – Nu ne interesează culoarea politică a 

primăriilor atâta timp cât veniţi şi ne prezentați nişte date. 

Domnul Preşedinte Alexandru Oprea – Domnilor, dar nici nu mi se pare 

corect să faceţi un calcul simplist fără a avea la bază toate datele ecuației financiare 

respective şi putem discuta cât a dat Finanțele, cât repartizează consiliul judeţean, 

după ce criterii. V-am aşteptat, secretara mea v-a făcut copii şi v-am aşteptat să 

veniţi, domnul Popa; deci v-am așteptat, altfel trebuia să mă deplasez eu la sediul 

formaţiunii dumneavoastră şi lăsam loc de interpretări şi nu era cazul. Mai sunt 

puncte de vedere? Credeţi-mă ca e o repartiţie care a ţinut cont de nişte criterii şi 

orice criteriu l-am introdus – am auzit această discuţie vizavi de excedentul bugetar –  

a fost luat în calcul la creionarea bugetului pe 2018: excedentul bugetar de la 2016, 

excedentul bugetar de la 31 decembrie 2017 (nu îl avem comunicat de la Trezorerie 

decât la 31 ianuarie 2018) şi acel excedent… Intrăm în altă discuţie, din ce este 

compus; deci lucrurile sunt complicate din orice punct de vedere. Dincolo de toate 

astea, am convingerea că dincolo de toate aceste criterii pe care le-am avut în vedere, 

cu care reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale au fost de acord, cvasi 
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majoritatea lor au fost corecte şi reflectă situaţia din fiecare localitate; sigur că era 

nevoie să repartizăm mai mult; anul trecut, vă reamintesc, am avut de repartizat 

aproape 220 de miliarde, anul acesta avem doar 131, deci, niciodată nu o să fie 

suficient faţă de unităţile administrativ-teritoriale. 

Domnul consilier Jean Popescu – Dacă ne uităm atent în urmă, constatăm că 

sunt localităţi – Pietrari, Râu Alb, Bărbuleţu, Lucieni, Vulcana şi cred că am mai 

scăpat vreuna-două – care sunt rezultatul activităţii politice a P.S.D.-ului, adică 

fărâmiţarea localităţilor, da? În loc să avem un primar, avem trei primari şi aşa mai 

departe; avem aparate administrative încărcate, consumă banii, iar localităţile nu mai 

au bani de investiţii şi lucrul acesta este promovat şi susţinut de dumneavoastră de 

timp de 10 ani până v-aţi dat seama că a fărâmiţa localităţile nu este un lucru bun şi 

lucrul acesta îl vedem acum. 

Domnul Preşedinte Alexandru Oprea – Deci dacă dumneavoastră îmi spuneţi 

că am spart localităţile… Dacă am face Dărmăneşti-ul cu Vlădeni-ul, cred că nu v-ar 

conveni; dacă facem Lucieni-ul cu Raciu, iar ştiu că nu v-ar conveni şi aşa mai 

departe. 

Domnul consilier Ion Sorin – Eu am o întrebare mai mult tehnică, nu are 

absolut nici un fel de conotaţie cu culorile politice. Înţeleg pesimist? M-am uitat la 

cifre, atât pe anexa 1, cât şi pe anexa 2: următorii 2 ani – şi am spus ca am pus şi în 

comisii întrebarea asta… Mărturisesc că ori nu am înţeles eu răspunsul... Estimările 

pentru anii viitori, 2019-2020-2021, sunt la jumătatea valorii de anul acesta, iar în 

anexa 2, la T.V.A. scad cu 1/3, adică ajungem la 1/3 din sumă, adică, sincer, cred că 

aceste cifre nu pot avea decât o singură explicaţie: fie scade T.V.A.-ul, ceea ce nu 

cred să se mai întâmple încă o dată… Mărturisesc că este doar o curiozitate 

matematică. Este foarte pesimist… Dacă vă uitaţi pe anexa 2, avem 21.231; pe anul 

2019, scade cu 1/3, după care suma obţinută se reduce la jumătate în anul viitor. 

Sincer, nu sunt de specialitate, dar … 

Domnul Preşedinte Alexandru Oprea – Întotdeauna estimările au fost 

pesimiste şi lucru îmbucurător este că realităţile au fost extrem de optimiste. 

Domnul consilier Ion Sorin – Deci, dacă înțeleg, este vorba de o estimare mai 

prudentă, mai bine să punem răul înainte.  

Domnul consilier Gabriel Plăiaşu – Şi generoase, când construim stadioane.  

Domnul Preşedinte Alexandru Oprea – Nu are nicio treabă alocarea resurselor 

la dispoziţia consiliului cu stadionul, iar dacă C.N.I.-ul consideră construirea 

stadionului, eu sunt pentru. 

         Dacă nu mai sunt întrebări, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre.  

Cine este pentru?      20  

Cine este împotrivă?  0  

Se abţine cineva?      13 

Cu majoritate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

Totuşi, aş ruga grupul  P.N.L., dacă găseşte o formulă mirifică care să vă 

satisfacă sau să fie mai aproape… 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare între 

județul Dâmbovița prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Școala Gimnazială 

Specială Târgoviște și unitățile administrativ-teritoriale prin consiliile locale ale 

acestora în vederea susținerii financiare a transportului elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale din învățământul special. 

Se dă cuvântul doamnei Marin Silviana Ecaterina pentru prezentare. 



 19 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       33 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

41. Raportul preşedintelui cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor 

proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa în perioada 01.01.2017 – 

31.12.2017. 

Prezintă: Oprea Alexandru – președinte 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Materialul v-a fost pus la dispoziție, 

deci este spre informarea dumneavoastră. L-am prezentat și într-o conferință de presă 

a Consiliului Județean Dâmbovița; eu cred cu tărie că este o activitate bună 

desfășurată în anul 2017, aveți aici nenumărate exemple.  

42. Raport centralizat privind prevenirea abandonului copilului de către 

familie pentru anul 2017.  

Prezintă: Ivanoff Ivan Vasile – secretarul judeţului 

43. Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în 

perioada iulie – decembrie 2017. 

Prezintă: Ivanoff Ivan Vasile – secretarul judeţului 

44. Raport referitor la aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, în anul 2017, la nivelul Consiliului Judeţean 

Dâmboviţa. 

Prezintă: Ivanoff Ivan Vasile – secretarul judeţului 

45. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică locală în Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa, pentru anul 2017. 

Prezintă: Ivanoff Ivan Vasile – secretarul judeţului 

46. Rapoartele de activitate ale consilierilor judeţeni pentru perioada 

01.01.2017 – 31.12.2017. 

      Prezintă: consilierii judeţeni       

47. Diverse. 

I. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Județean de 

Urgență Târgoviște în calitate de solicitant în proiectul „Sănătatea pe primul plan-

pregătirea profesioniștilor din sistemul medical în județul Dâmbovița” şi a 

bugetului aferent. 

Se dă cuvântul domnului Dumitrescu Claudiu pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?      31 

Cine este împotrivă?  0 

Se abţine cineva?       1 (domnul vicepreședinte Manole Mihai-Alin)  

Cu majoritate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

Doamna consilier județean Luisa Greaca nu a participat la vot.   

II. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului de principiu în vederea 

realizării de către unitatea administrativ-teritorială comuna Vișina a investiţiei 

,,Amenajare trotuare pe DJ 611 Vișina-Petrești, sector intravilan Vișina, L=2 km”. 
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Se dă cuvântul domnului Dinu Vasile pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?      33  

Cine este împotrivă?  0 

Se abţine cineva?       0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

III. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului de principiu în vederea 

realizării de către unitatea administrativ-teritorială orașul Pucioasa a proiectului 

integrat cu titlul „Reducerea emisiilor de carbon în orașul Pucioasa și în zonele 

funcționale ale acestuia”. 

Se dă cuvântul domnului Dinu Vasile pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       33 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

IV. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei/contribuţiei anuale 

pentru anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea 

colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul 

Dâmboviţa”. 

Se dă cuvântul doamnei Stoica Dorina pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?      33 

Cine este împotrivă?  0 

Se abţine cineva?       0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

V. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare pentru 

obiectivul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița”. 

Se dă cuvântul domnului Gilia Valeriu Florin pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Mulțumesc, domnule director! Fac 

precizarea că va fi o documentație destul de amplă, plecând de la niște documente 

absolut necesare pe care avem obligația să le întocmim, în conformate cu acest plan 

național de gestionare a deșeurilor; și mă refer aici la master-planul județean de 

gestionare a deșeurilor, și mă refer la strategia județeană în domeniul deșeurilor 

solide și menajere, mă refer la documentația pentru construcția acestora și pentru 

achiziția de utilaje necesare și, după aceea, la contractual subsecvent, ceea ce 

înseamnă colectarea selectivă a deșeurilor. Deci sunt documente în elaborarea cărora 

avem nevoie de consultanță de specialitate, pentru că nu avem specialiști la nivelul 

consiliului județean sau la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară care să 

coreleze toate aceste lucruri. Dacă sunt observaţii la proiectul de hotărâre? Dacă nu 

sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru?      33 

Cine este împotrivă?  0 

Se abţine cineva?       0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

VI. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului unui administrator 

provizoriu în Consiliul de Administraţie la  S.C. Parc Industrial Priboiu S.A.  pe o 

perioadă de 2 luni. 

Se dă cuvântul doamnei Stoica Dorina pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       33 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

VII. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării listei bunurilor din 

domeniul public al județului Dâmbovița, aferente rețelei de aducțiune a apei 

potabile, care se transmit ca bunuri de retur către S.C. Compania de Apă 

Târgoviște - Dâmbovița S.A. în baza Contractului de delegare a gestiunii                         

nr. 3/2624/29.01.2009. 

Se dă cuvântul doamnei Stoica Dorina pentru prezentare. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Dacă sunt observaţii la proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 

hotărâre. 

Cine este pentru?       33 

Cine este împotrivă?   0 

Se abţine cineva?        0 

În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre s-a aprobat. 

Domnul Președinte Alexandru Oprea – Domnilor consilieri, întrucât ordinea 

de zi a fost epuizată, ședința se declară închisă. Fac precizarea că ședința ordinară a 

Consiliului Județean Dâmbovița pentru luna februarie am stabilit-o pentru data de 

14.02.2018, pentru că, în conformitate cu Legea Bugetului, avem 45 de zile de la data 

promulgării legii și publicării în Monitorul Oficial. Bugetul este public și-l urcăm pe 

site pentru transparență decizională, astfel încât, cred că 45 de zile expiră pe data de 

16, deci data de 14 februarie v-o propun ca dată pentru următoarea ședință ordinară a 

Consiliului Județean Dâmbovița.     

 

 
           PREȘEDINTE,                                                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

     dr. jr. Alexandru OPREA                                              dr. Ivan Vasile IVANOFF 
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