
 1 

ROMÂNIA 
 
 
 

CONSILIUL  JUDE łEAN  TELEORMAN 
P R E Ş E D I N T E 

 
Raport 

privind modul de îndeplinire a atribuŃiilor proprii 
şi a hotărârilor Consiliului judeŃean pe anul 2008 

 
Vă rog să-mi permiteŃi ca, în conformitate cu prevederile art.104 alin (3) litera,,b’’ 

din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, să prezint, în cadrul şedinŃei de astăzi a autorităŃii publice 
judeŃene, raportul pe anul 2008 cu privire la modul de îndeplinire a atribuŃiilor proprii şi a 
hotărârilor consiliului judeŃean.  

Anul 2008 a reprezentat un an de referinŃă în activitatea Consiliului judeŃean 
Teleorman prin schimbarea mandatului şi alegerea pentru prima dată a preşedintelui 
consiliului judeŃean prin vot universal, egal, direct şi liber exprimat, în condiŃiile noilor 
prevederi ale Legii administraŃiei publice locale şi Legii pentru alegerea autorităŃilor 
administraŃiei publice locale. 

AtribuŃiile conferite preşedintelui Consiliului judeŃean de ConstituŃia României, 
Legea administraŃiei publice locale, de hotărârile şi ordonanŃele Guvernului, de hotărârile 
Consiliului judeŃean, precum şi de alte acte normative care reglementează activitatea 
adminitraŃiei publice locale sunt complexe şi vizează o problematică extrem de variată. 

În calitate de preşedinte al autorităŃii publice judeŃene am pus pe prim plan atât 
coordonarea directă, cât şi participarea activă a tuturor factorilor implicaŃi în administraŃia 
publică judeŃeană, a Consiliului judeŃean a funcŃionarilor publici şi a personalului 
contractual din aparatul de specialitate şi a serviciilor publice de sub autoritatea 
Consiliului judeŃean la programul de dezvoltare economico-socială a judeŃului. 

Echipa de conducere executivă realizată în anul 2008 împreună cu domnii Bălan 
Ilie, Putineanu Ion şi Simionescu Adrian Constantin a avut în vedere o consultare 
permanentă a consilierilor judeŃeni în principalele domenii, ce au făcut obiectul unor 
proiecte de hotărâri, consultare pe care am realizat-o atât în cadrul şedinŃelor comisiilor de 
specialitate, cât şi în cadrul unor dezbateri pe care le-am promovat de fiecare dată când 
problemele erau de interes public major. De asemenea, în multe situaŃii am solicitat 
punctul de vedere al unor consilieri, mai ales când aceştia erau specialişti în domeniul de 
activitate ce făcea obiectul unor reglementări din partea Consiliului judeŃean.  

Raportul oferă informaŃii concrete despre activitatea consiliului judeŃean şi a 
serviciilor publice din subordine.  

O atenŃie deosebită am acordat stabilirii oportunităŃii şi legalităŃii actelor 
administrative emise de către funcŃionarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului 
judeŃean.  

M-am implicat direct în elaborarea, fundamentarea şi luarea deciziilor, conlucrând şi 
consultându-mă cu compartimentele de resort, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului judeŃean.  



 2 

Aportul acestora pentru buna funcŃionare a serviciilor publice judeŃene a 
administraŃiei publice în general, fiind la un nivel superior anilor precedenŃi, 
profesionalismul lor crescând şi datorită faptului că, le-am creat condiŃii pentru o 
perfecŃionare continuă.  

Pentru a îndeplini cu responsabilitate atribuŃiile prevăzute de Legea administraŃiei 
publice locale, am dispus măsurile ce se impuneau pentru pregătirea şi desfăşurarea în 
bune condiŃii a lucrărilor şedinŃelor consiliului judeŃean.  

Convocarea pentru cele 16 şedinŃe de consiliu s-a făcut întotdeauna în scris prin 
intermediul secretarului judeŃului, cu respectarea prevederilor art.94 alin 3 şi 4 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, iar proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoştinŃă locuitorilor judeŃului prin 
mass-media locală, publicat pe site-ul consiliului judeŃean sau prin afişare la sediul 
instituŃiei.  

Întrucât au apărut probleme importante şi urgente pentru judeŃ a căror rezolvare nu a 
putut fi amânată până la următoarea şedinŃă ordinară a fost necesară convocarea consiliului 
judeŃean în două şedinŃe extraordinare şi în două şedinŃe de îndată.  

În anul 2008 ca urmare a problemelor analizate şi dezbătute în cadrul şedinŃelor, 
consiliul judeŃean a adoptat un număr de 155 hotărâri  ce sunt publicate pe site-ul 
consiliului judeŃean şi privesc: 

-  adoptarea şi rectificarea bugetului propriu, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
instituŃiilor şi serviciilor publice din subordine, repartizarea pe unităŃi administrativ-
teritoriale a cotei de 20 % din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale şi din cota de 20 % din impozitul pe venit pentru susŃinerea programelor de 
dezvoltare locală pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanŃare locală, 
stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcŃionare a centrelor de zi pentru protecŃia 
copilului de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, repartizarea sumelor defalcate 
din TVA alocate judeŃului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 pentru 
finanŃarea cheltuielilor privind drumurile judeŃene, aprobarea contului de încheiere a 
exerciŃiului bugetului propriu al judeŃului pe anul 2007 ; 

-  aprobarea programului activităŃilor de cultură, recreere, religie şi sport;   
- aprobarea Strategiei anuale de promovare a proiectului Sistem Integrat de 

Management al Deşeurilor în judeŃul Teleorman, finanŃat prin programul ISPA; 
- aprobarea proiectului Strategia de dezvoltare durabilă a judeŃului Telorman 2008-

2013 şi a cheltuielilor necesare implementării ; 
- aprobarea Strategiei judeŃene de dezvoltare a sistemului de asistenŃă socială pentru 

copii, persoane vârstnice şi persoane cu handicap pentru perioada 2008-2013; 
- aprobarea Master planului de apă potabilă şi apă uzată pentru judeŃul Teleorman, a 

documentaŃiei tehnico-economice şi a indicatorilor pentru obiectivul de investiŃii 
,,Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeŃul 
Teleorman”, România; 

-aprobarea Programului de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate, 
valabil pentru perioada 2008-2011 

- asocierea dintre judeŃul Teleorman şi municipiul Turnu Măgurele în vederea 
implementării proiectului ,, Parc industrial şi tehnologic Teleorman”. 

 În exercitarea atribuŃiilor conferite de lege, am emis un număr de  488 
dispoziŃii, în  principal, în domeniul resurselor umane şi salarizării, în domeniul 
urbanismului şi disciplinei în construcŃii, al achiziŃiilor publice şi al modificării stării civile 
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prin schimbarea numelui pe cale administrativă, constituirea şi organizarea  unor comisii, 
precum şi delegarea unor atribuŃii vicepreşedinŃilor Consiliului judeŃean . 

DirecŃia AdministraŃie Publică Locală împreună cu celelalte direcŃii şi servicii din 
cadrul Consiliului JudeŃean a realizat activităŃi privind organizarea şi desfăşurarea 
şedinŃelor Consiliului JudeŃean Teleorman, înregistrarea şi comunicarea hotărârilor 
Consiliului JudeŃean şi a dispoziŃiilor emise, înregistrarea documentelor prin registratura 
generală, precum şi editarea Monitorului Oficial al JudeŃului. 

În ceea ce priveşte activitatea de editare a Monitorului Oficial al JudeŃului, în anul 
2008,  au  fost  editate şi tipărite trei numere de Monitor Oficial al judeŃului Teleorman, 
precum şi un supliment în care s-au publicat hotărâri ale Consiliului JudeŃean, dispoziŃii 
emise, informaŃii de interes public şi informaŃii privind legislaŃia apărută în domeniul 
administraŃiei publice locale, rapoarte de activitate prezentate de consilierii judeŃeni, şi alte 
documente de interes public.  

În anul 2008 s-au înregistrat un număr de 52 petiŃii  şi s-au primit în audienŃă peste 
397 cetăŃeni, dar aceste cifre nu exprimă întreaga activitate din instituŃie pentru că, zilnic 
se prezintă cetăŃeni care solicită relaŃii şi consultaŃii cu privire la domeniile de activitate 
din competenŃa autorităŃii noastre publice judeŃene. 

S-a finalizat procesul de certificare a activităŃilor şi atribuŃiilor Consiliului judeŃean 
prevăzute de legislaŃia în vigoare pentru a oferi persoanelor fizice şi juridice, cu care 
venim în contact servicii de calitate şi care dau încredere în procedurile stabilite prin 
implementarea Sistemului de Management al CalităŃii , în conformitate cu standardul ISO 
9001:2001.  

În colaborare cu AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici şi asociaŃia ,,AsistenŃă şi 
Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21’’, am realizat proiectul Phare 
,,TransparenŃă şi participare în administraŃia publică’’ finanŃat din fonduri ale Uniunii 
Europene prin Programul ,,Consolidarea DemocraŃiei în România’’. 

Prin  Serviciul juridic şi contencios am desfăşurat  următoarele activităŃi:  
- S-au întocmit documentaŃiile necesare şi s-a asigurat reprezentarea, atât la 

instanŃele de fond,  cât şi la instanŃele superioare, în dosarele în care Consiliul JudeŃean 
Teleorman este parte. 

 În acest sens, a fost asigurată participarea şi reprezentarea la şedinŃele de judecată, 
atât la cele 5 judecătorii din judeŃ, cât şi la instanŃele superioare (Tribunalul Teleorman, 
Curtea de Apel Bucureşti şi Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie). 

- Am acordat sprijin şi asistenŃă juridică, în conformitate cu prevederile art. 104 
alin.(5) lit.”b” din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, consiliilor 
locale sau primarilor - la cerere - constând în consultanŃă juridică, formularea de acŃiuni în 
justiŃie, întâmpinări, concluzii scrise,  apeluri  şi recursuri. Au solicitat sprijin majoritatea 
autorităŃilor administraŃiei publice locale din judeŃ, dar în mai multe situaŃii, primarii 
comunelor Călineşti, Peretu, Slobozia Mândra, Lunca, Bujoru şi Gratia.   

Din punct de vedere al obiectului acestor dosare, domeniul este divers, astfel cele 
mai multe dosare au privit aplicarea Legii nr. 10/2001, dar şi acŃiuni formulate în baza 
Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. De asemenea, au existat şi cauze, 
precum: plângeri contravenŃionale, acŃiuni în revendicare, contestaŃii în anulare, somaŃii 
de plată, acŃiuni privind fondul funciar, etc. 

- Am acordat sprijin şi asistenŃă juridică la cerere compartimentelor de specialitate 
ale Consiliului JudeŃean Teleorman, precum şi instituŃiilor publice subordonate acestuia. 
Dintre instituŃiile subordonate Consiliului JudeŃean Teleorman, au solicitat asistenŃă 
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juridică pentru întocmire documentaŃie şi reprezentare la instanŃele judecătoreşti, 
Biblioteca JudeŃeană „Marin Preda” şi Muzeul JudeŃean Teleorman. 

În calitate de ordonator principal de credite am urmărit îndeplinirea 
corespunzătoare a atribuŃiilor pe linie financiar-contabilă prevăzută de Legea nr.215/2001 
a administraŃiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legea 
nr.273/2006 privind finanŃele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi 
Legea nr.82/1992 a contabilităŃii. Am elaborat şi fundamentat proiectul de buget propriu, 
al judeŃului, urmărind modul de realizare a veniturilor, angajarea, lichidarea şi 
ordonanŃarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare 
posibil de încasat, precum şi organizarea şi Ńinerea la zi a contabilităŃii, prezentând la 
termen  situaŃiile financiare asupra patrimoniului aflat în administrare şi execuŃia bugetară. 

Prin  Hotărârea Consiliului JudeŃean nr. 10 din 30 ianuarie 2008, am aprobat 
bugetul propriu al judeŃului la venituri şi la cheltuieli în suma de 185.186 mii lei, care a 
fost fundamentat cu respectarea prevederilor legii finanŃelor publice locale. Am analizat pe 
baza fundamentărilor şi am prezentat consiliului judeŃean spre aprobare şi bugetele celor 
13 institutii si servicii publice subordonate, finanŃate astfel: integral din bugetul local – 5 
instituŃii, din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul local – 5 institutii şi 
servicii publice, integral din venituri proprii – 3 servicii publice. 

 În urma celor 13 rectificări efectuate în baza aplicării prevederilor unor acte 
normative sau a unor virări de credite de la un capitol bugetar la altul, prevederile 
definitive ale bugetului propriu  pe anul 2008  au fost de 158.143 mii lei. 

Conform art.58 alin. 1, lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, 
excedentul înregistrat la finele anului 2008 a fost virat  în fondul de rulment. 

  Ca urmare a insuficienŃei fondurilor pentru cofinanŃarea investiŃiilor publice 
de interes local finanŃate din fonduri nerambursabile, în baza Legii 273/2006 privind 
finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii.215/2001 a 
administraŃiei publice locale, am propus consiliului judetean aprobarea contractării unei 
finanŃări rambursabile interne în valoare de 18,000 mii lei. În urma aprobării au fost 
demarate procedurile legale şi s-a încheiat cu CEC BANK S.A. “Contractul linie de credit 
pentru proiecte de investitii finanŃate din fonduri europene pentru administraŃii publice 
locale” nr.21/6.10.2008. După obŃinerea avizului favorabil al “Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale” au fost finanŃate din credit următoarele obiective : 

1. ,,Sistem integrat de management al deşeurilor în judeŃul Teleorman" / ISPA 2002 
2. ,,Fluidizare trafic la Punctul de control trecere frontieră Turnu Măgurele-

Nikopole, prin reabilitarea primară a DJ 546 între km 4+000-40+000" / Programul Phare 
2004 

3. ,,Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61 – MilcovăŃu 
(jud.Giurgiu) prin modernizarea DJ 601 D, km 14+500-27+214 şi DJ 612, km 0+000-
6+900" / Programul PHARE 2004-2006, Coeziunea Economică şi Socială, Proiecte mari 
de infrastructură 

4. ,,Master plan privind refacerea şi reabilitarea capitalului natural al solului în 
judeŃul Teleorman" / Programul PHARE CBC 2005 România-Bulgaria-ProtecŃia şi 
Dezvoltarea Durabilă a Mediului 

5. ,,Reabilitare DJ 701, limită jud.DâmboviŃa-Gratia-Poeni-Siliştea-Scurtu Mare-
Slăveşti-Ciolăneşti-Zâmbreasca-Dobroteşti, km 44+240-104+890 (55,450 km)" / HG 
1424/2007 

6. ,,Parc industrial şi tehnologic Teleorman stadiu SF+DE+PT" / HG 1424/2007 



 5 

7. ,,Reabilitare DJ 543, limita judeŃului Olt-Prundu-Lunca km 16+200-23+050"/ 
Programul PHARE CBC 2006 România-Bulgaria 

8. ,,Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjiştea în localităŃile Vităneşti, 
Răzmireşti, Mârzăneşti, jud.Teleorman" / Programul PHARE CBC 2006 România-
Bulgaria. 

 De reŃinut că, în şedinŃa de consiliu din 20 mai a.c. am aprobat raportul 
privind contul de încheiere al execiŃiului bugetului propriu al judeŃului pe anul 2008, 
unde am prezentat execuŃia de casă a veniturilor, pe structura clasificaŃiei bugetare şi a 
cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi a destinaŃiilor stabilite prin Hotărârea 
de Consiliu JudeŃean.  

Conform Planului de audit public intern aprobat pe anul 2008, auditorii interni din 
cadrul Compartimentului de audit public intern au desfăşurat următoarele activităŃi:  

- S-a elaborat Raportul de audit public intern pe anul 2007 al Consiliului JudeŃean 
Teleorman; 

- S-a efectuat auditul activităŃii financiar contabile la Centrul JudeŃean de 
Conservare şi Promovare a Culturii TradiŃionale Teleorman,  la Serviciul Informatic, la 
DirecŃia Generală de Servicii. 

- S-a elaborat Proiectul planului de audit public intern pe anul 2009. 
Concluziile echipei de audit au fost elaborate pe baza constatărilor făcute, având un 

caracter fundamentat din care a rezultat că, nu există abateri cu caracter financiar sau fapte 
care potrivit legii constituie infracŃiuni. 

Prin DirecŃia Dezvoltare Locală, Compartimentul AchiziŃii Publice în anul 2008 
am desfăşurat următoarele proceduri de atribuire: 

- s-au organizat cereri de oferte astfel: 3 pentru achiziŃii de lucrări  (întreŃinerea 
drumurilor pietruite prin scarificare şi cilindrare cu adaos de material pietros (piatră spartă) 
şi întreŃinerea periodică a podurilor, pasajelor şi podeŃelor, întreŃinerea periodică a 
drumurilor judeŃene–siguranŃa rutieră, semnalizare rutieră la obiectivul “Punct control si 
trecerea frontierei cu bacul Turnu Magurele (România)-Nikopol (Bulgaria)”), 3 pentru 
achiziŃii publice de produse (consumabile şi hârtie, carburanŃi auto; achiziŃionare tonete 
(cabine) şi bariere semiautomate pentru obiectivul “Punct control şi trecerea frontierei cu 
bacul Turnu Măgurele (România)-Nikopol (Bulgaria)”) şi 9 pentru achiziŃii publice de 
servicii (evaluarea unor bunuri din domeniul privat al judeŃului Teleorman în vederea 
vănzării acestora prin licitaŃie pubică, publicitate în presa scrisă cotidiană locală, 
întreŃinere echipament birotică, centrală şi reŃea telefonică, realizare expertiză tehnică şi 
documenŃatie de avizare la obiectivul de investiŃii ,,Reabilitare tronson DJ 504B, Trivalea 
Moşteni-Talpa, km 22-29+000”; realizare proiecte tehnice, detalii de execuŃie pentru 
obiectivele „Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîji ştea, în localităŃile Vităneşti, 
Răsmireşti, Mârzăneşti, judeŃul Teleorman” şi „Reabilitarea DJ 543, lim. jud. Olt-Prundu-
Lunca, km 16+200-23+050”, elaborare studiu de fezabilitate pentru barajele aflate pe 
pârâul Vîjiştea, în localităŃile Vităneşti, Mârzăneşti, Răsmireşti din judeŃul Teleorman, 
asigurarea verificării realizării corecte a execuŃiei lucrărilor la obiectivul de investiŃie 
„ReparaŃie capitală pod pe DJ 612, km 33+640 peste pârâul ClăniŃa la BăbăiŃa”; realizare 
expertize tehnice în vederea reabilitării unor drumuri judeŃene: DJ 504 lim.jud.Giurgiu-
Alexandria-Orbeasca-Tătărăştii de Sus, km 30-110 şi DJ 601F, Coşoteni-Vedea-Mavrodin, 
km 0-23. 

- au fost organizate licitatii deschise pentru proiectarea şi execuŃia lucrărilor: 
Reabilitare DJ 601 B Siliştea–Puranii de Sus, km 23-27, Reabilitare DJ 503, limită judeŃ 
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Giurgiu-Drăgăneşti Vlaşca, km 35-38, Reabilitare DJ 612B Satu Vechi (DJ612A)-
Drăcşenei-Beuca-Dobroteşti (DN65A), km 0-15, pentru deszăpezire iarna 2008-2009, 
pentru asigurarea verificării realizării corecte a execuŃiei lucrărilor de construcŃii la 
drumurile judeŃene, pentru elaborarea documentaŃiei tehnice privind obiectivul „Parc 
Industrial şi Tehnologic Teleorman”, pentru contractarea unei finanŃări rambursabile 
interne/externe, pe termen lung, în valoare de  18.000.000 lei, pentru evaluarea spaŃiilor 
medicale şi a terenurilor aferente, aflate în proprietatea privată a judeŃului şi în 
administrarea Consiliului JudeŃean Teleorman ce urmează să fie vândute, pentru realizare 
master plan privind reabilitarea capitalului natural al solului în judeŃul Teleorman, pentru 
realizare proiect tehnic, detalii de executie privind „Reabilitare DJ 701, limita 
jud.DâmboviŃa – Gratia – Poeni – Siliştea – Scurtu Mare – Slăveşti – Ciolăneşti 
Zâmbreasca – Dobroteşti, km 44-104, pentru achiziŃionare produse de panificaŃie, produse 
zaharoase, ciocolată şi diverse produse specifice Sărbătorilor de Paşti şi de iarnă. 

În ceea ce priveşte, procedurile de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunŃ de participare au fost aplicate pentru realizarea lucrărilor suplimentare la 
obiectivele: tronson DJ703 lim.jud.Olt-Balaci, km 90-101; pod pe DJ 653, km 79+800, 
peste pârâul CălmăŃuiu, la Balta Sărată şi DJ 504B, Drăgăneşti de Vede-SfinŃeşti, km 0-9; 
pentru suplimentarea cantităŃii de material antiderapant privind serviciul de deszăpezire, 
pentru actualizarea studiilor de fezabilitate privind următoarele drumuri judeŃene: DJ 701, 
lim.jud.DâmboviŃa –Gratia – Poeni – Siliştea – Scurtu Mare – Slăveşti – Ciolăneşti – 
Zâmbreasca – Dobroteşti, km 44+240-104+890, DJ 506, Cervenia-Vităneşti-BăbăiŃa, km 
17-58, DJ 543, lim.judeŃ Olt-Prundu-Lunca, km.16+200-23+050, DJ 504, lim.judeŃ 
Giurgiu – Alexandria – Orbeasca – Tătărăştii de Sus, km 30+000-110+700, DJ 601F, 
Coşoteni-Vedea-Mavrodin, km 0+000-23+500. 

De asemenea au fost aplicate şi 2 proceduri de licita Ńie deschisă urmată de o etapă 
finală de licitaŃie electronică pentru achiziŃionarea şi distribuŃia pachetului “lapte-corn” 
pentru elevii din clasele V-VIII din învăŃământul de stat, precum şi pentru copii preşcolari 
din grădiniŃele de stat cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2008-2009. 

 Prin Serviciul Drumuri şi Poduri s-a urmărit execuŃia corectă a lucrărilor pe  
drumurile judeŃene: Consolidare şi reabilitare pod pe DJ 612A, km 13+054, la Roşiorii de 
Vede, Reabilitare tronson DJ 703-lim jud Olt-Balaci, km 92-101, Reabilitare tronson DJ 
703, Balaci-Gara Balaci, km 101-106, Reabilitare tronson DJ 703, Gară Balaci-Siliştea 
Gumeşti, km 106+396-112+021, Reabilitare tronson DJ 703, Siliştea Gumeşti-Ciolăneşti, 
km 112+021-112+396, Reabilitare tronson DJ 703 Călineşti-Mavrodin, km 148-158, 
Reabilitare tronson DJ 703, Mavrodin-Buzescu, km 158-161, Pod pe DJ 653, km 79+800, 
peste pârâul CălmăŃuiu la Balta Sărată, Reabilitare DJ 504B, Drăgăneşti de Vede-SfinŃeşti, 
km 0-9, Reabilitare DJ 601B, Siliştea-Puranii de Sus, km 23-27, Reabilitare DJ 612B Satu 
Vechi-Drăcşenei-Beuca-Dobroteşti, km 0-15, Reabilitare DJ 503, lim jud. Giurgiu-
Drăgăneşti Vlaşca, km 35-38, podul pe DJ 612A, km 13+054, la Roşiorii de Vede, a unei 
variante ocolitoare provizorii de circulaŃie pentru podul amplasat pe DJ 504B km 18+191 
la Gărăgău, ş.a. 

Au fost efectuate recepŃii finale privind lucrările efectuate pe drumurile judeŃene 
(DJ503,DJ 504, DJ506, DJ601C, DJ 601F, DJ 612, DJ 612A, DJ 612B, DJ 701) şi pentru 
varianta ocolitoare provizorie de circulaŃie a podului amplasat pe DJ 653, km 78+800 la 
Balta Sărată. 

 În anul 2008 s-au eliberat un număr de 77 acorduri şi 55 autorizaŃii pentru 
amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor publice judeŃene. 
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Prin Serviciul UtilităŃi Publice - Compartimentul Transporturi JudeŃene am 
întocmit Programul de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate, valabil 
pentru perioada 2008-2011 şi au fost actualizate traseele cuprinse în acest program. 

 A fost întocmit Regulamentul şi Caietul de sarcini al serviciului de transport public 
judeŃean de persoane prin curse regulate, precum şi Contractul cadru de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate. 

În anul 2008 au avut loc 4 şedinŃe de atribuire pentru traseele cuprinse în 
Programul menŃionat, din care 32 contracte pentru delegarea gestiunii serviciului de 
transport public judeŃean de persoane prin curse regulate, cu operatorii de transport rutier 
câştigători ai licitaŃiilor respective. 

Prin Compartimentul Autorizare Transport  Public Local  am eliberat 2 licenŃe de 
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeŃean de persoane prin curse 
regulate speciale. 

Prin Compartimentul Monitorizare  Servicii  Publice am întocmit lista spaŃiilor 
medicale şi a terenurilor aferente, aflate în proprietatea privată a judeŃului şi în 
administrarea Consiliului JudeŃean Teleorman ce au fost vândute, prin  negocierea cadrelor 
medicale. Am centralizat modificările şi completările inventarelor bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeŃul Teleorman. 

Activitatea DirecŃiei Managementul Proiectelor cu FinanŃare InternaŃională 
pentru anul 2008 constă în implementare de proiecte, după cum urmează : 

1.’’Reabilitare drum de legatură rutieră   între oraşul Videle şi DN 61, MilcovăŃu, 
prin modernizarea DJ 601D,  km 14+514 – 27+214, Mereni – Videle şi DJ 612, km 
0+000-6+900,   MilcovăŃu (jud. Giurgiu) – Mereni ” 

2.’’Reabilitarea unităŃilor şcolare afectate de inundaŃiile din perioada aprilie-
august 2005 din judeŃul Teleorman” – GradiniŃa nr.5 Zimnicea, Şcoala Tigăneşti, Şcoala 
Frumoasa, Şcoala Plosca, GradiniŃa Plosca, GradiniŃa Scrioastea, Şcoala AL. Depărateanu 
Roşiorii de Vede şi GradiniŃa Orbeasca 

3.’’Reabilitare DJ 701, limită jud. DâmboviŃa-Gratia-Poeni-Siliştea-Scurtu Mare- 
Slăveşti-Ciolăneşti-Zâmbreasca-Dobroteşti,  km 44+240-104+890 (55,450 km)”  
4.’’ Reabilitarea   barajelor   aflate   pe    pârâul   Vîjiştea  în  localităŃile   

Vităneşti,    Răsmireşti,   Mârzăneşti,   judeŃul    Teleorman”  
5.“ Fluidizarea circulaŃiei  spre  P.C.T.F. Turnu Măgurele – Nikopole, prin 

reabilitarea  primară a DJ 546 Turnu  Măgurele -lim.jud.OLT,  KM 4+000-40+000’ 
6. “Punct  de control  la trecerea  frontierei cu  bacul  la  Turnu  Măgurele 

(ROMÂNIA)-Nikopole (BULGARIA)” 
7. “Parc industrial  şi  tehnologic  Teleorman ” 
Fiind  realizată  documentaŃia de proiectare (SF+PT+detalii execuŃie). 
8.  “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeŃul Teleorman” - finanŃat 

prin programul ISPA  RO 16 P PE 024 – anul 2008 
In cursul anului 2008 s-au desfăşurat lucrări în cadrul proiectului atât pentru 

Depozitul de la Mavrodin, cât şi în judet, prin construirea şi reabilitarea punctelor de 
colectare a deşeurilor şi închiderea depozitelor de deşeuri din mediul urban. Au fost 
achiziŃionate echipamente pentru colectarea şi transportul deşeurilor, cât şi echipamente 
necesare pentru punerea în funcŃiune a depozitului de la Mavrodin. 

9.’’Reabilitare DJ 543, limita judeŃului Olt, Prundu-Lunca, km 16+200 – 
23+050” 
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10.’’Evaluare de mediu pentru Planul JudeŃean de Gestionare a Deşeurilor 
Teleorman” 

11. ’’Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundaŃiile din  perioada 
aprilie-mai şi iulie-august, în judeŃul  Teleorman” 

 
12. ”Master plan privind refacerea şi reabilitarea capitalului natural al solului în 

judeŃul Teleorman ”     
Proiectul s-a realizat în parteneriat cu Consiliul Local Belene din Bulgaria şi consilii 

locale: Segarcea Vale, Saelele, Balaci, Sârbeni, Botoroaga, Nanov, Plopii Slăviteşti, 
Slobozia Mîndra, Crevenicu, Dobroteşti, Vii şoara, łigăneşti, Uda Clocociov, Lisa, 
ConŃeşti, Blejeşti, Măgura, Crângeni, Bragadiru, Siliştea Gumeşti, Ştorobăneasa, Putineiu, 
Suhaia şi Drăgăneşti Vlaşca. 

13. ‘’Dreptul la proprietate şi incluziune socială a  comunităŃilor de romi din  
judeŃul  Teleorman ’’ 

14.’’Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vităneşti – BăbăiŃa, KM 17 + 400 – KM 58 + 
000 (40,600)”  

În anul 2008 în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului, autoriz ării 
construcŃiilor şi disciplinei în construcŃii şi urbanism s-au emis un număr de 206 
certificate de urbanism, 278 de avize ale structurii de specialitate din cadrul Consiliului 
judeŃean necesare emiterii certificatelor de urbanism de către primarii localităŃilor din 
judeŃ, 37 autorizaŃii de construire, 21 autorizaŃii de desfiinŃare, 67 de avize ale structurii 
de specialitate din cadrul Consiliului judeŃean necesare emiterii autorizaŃiilor de 
construire de către primarii localităŃilor din judeŃ, 647 acorduri unice ale Comisiei de 
Acorduri Unice, 110 avize ale Comisiei Tehnice de Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului. 

S-a continuat activitatea de elaborare a 10 Planuri Urbanistice Generale cu 
Regulamentele Locale de Urbanism aferente pentru comunele: Beciu, Beuca, Dracea, 
Fîntînele, Frăsinet, Islaz, Mavrodin, Purani, Saelele, şi Uda Clocociov. 

Prin DirecŃia educaŃie, sănătate, cultură, sport, comunicare, relaŃii publice, ONG  
am realizat: Comunicarea publică şi de informare a cetăŃenilor în privinŃa 

activităŃilor desfăşurate de Consiliul JudeŃean Teleorman prin mass–media cu difuzare 
locală şi naŃională, atât prin presa scrisă, cât şi prin intermediul audio–vizualului. 
Difuzarea informaŃiilor prin mijloacele de comunicare în masă a fost completată cu 
informaŃiile postate pe pagina proprie de Internet.   

Informarea populaŃiei a fost realizată, de regulă, prin comunicate de presă, ştiri, 
materiale informative, interviuri ale conducerii Consiliului JudeŃean, subiectele vizând 
acŃiunile curente şi pe termen scurt, iar periodicitatea comunicării fiind, în general, 
săptămânală.  

Pornind de la realitatea că mulŃi cetăŃeni, adaptaŃi la realităŃile tehnologice ale 
secolului XXI, se informează prin intermediul Internetului, am asigurat diseminarea 
informaŃiilor privitoare la activităŃile, acŃiunile şi realizările Consiliului JudeŃean prin site-
ul propriu, unde există o pagină de comunicate de presă actualizată săptămânal, dar şi cu 
posibilitatea de accesare a istoricului pe 1 an.  

O atenŃie deosebită a fost acordată asigurării unei transparenŃe maxime a activităŃii 
în special în punctele “fierbinŃi”, intens monitorizate de presă, pentru acest motiv 
informaŃiile oferite presei locale şi celei naŃionale în domeniul organizării licitaŃiilor şi 
adjudecării contractelor pentru lucrările de investiŃii fiind detaliate la maximum. 
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În general, prin activitatea de comunicare publică şi relaŃie cu presa, s-a urmărit 
menŃinerea şi protejarea unei imagini instituŃionale pozitive a Consiliului JudeŃean în 
rândul cetăŃenilor, prin recunoaşterea publică a performanŃelor aleşilor locali şi 
funcŃionarilor publici. Astfel, în perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2008 au fost transmise 
mass–media peste 450 de comunicate, anunŃuri, informări de presă, dintre care majoritatea 
au apărut în presa scrisă locală sau au fost difuzate prin audio–vizualul local şi care au fost 
inserate în totalitate pe pagina proprie de Internet. 

O activitate distinctă în domeniul comunicării, reglementată prin Legea nr. 
544/2001 este asigurarea liberului acces la informaŃiile de interes public. Prin site–ul 
propriu am asigurat publicarea informaŃiilor de interes public care se comunică din oficiu, 
iar prin compartimentul de specialitate am răspuns în termenul legal celor 19 petenŃi 
(instituŃii sau persoane fizice) care ni s-au adresat în cursul anului 2008, în toate cazurile 
fiind respectat termenul legal. 

Cultura şi sportul au beneficiat de programe complete, coerente, care au vizat o 
finanŃare cât mai apropiată de nevoile reale, care să asigure derularea programelor pe care 
le-am gândit. Alocarea fondurilor pentru cultură şi sport, în limitele impuse de bugetul 
judeŃului, a favorizat o activitate efervescentă în aceste domenii. Astfel, manifestări 
culturale de îndelungată tradiŃie, precum şi altele mai noi, au fost susŃinute financiar de 
către Consiliul JudeŃean Teleorman. Festivalul–concurs naŃional de muzică uşoară 
“Ghiocelul de Aur” şi Festivalul–concurs naŃional de muzică populară “Pe deal la 
Teleormănel”, sunt printre cele mai longevive din Ńară, iar numărul expoziŃiilor, saloanelor 
artiştilor plastici amatori din judeŃ şi al acŃiunilor de cercetare arheologică pe mai multe 
şantiere a fost menŃinut.  

Întocmirea unui program cultural unitar de activităŃi, a asigurat realizarea acestuia, 
de către toate instituŃiile de cultură ale Consiliului JudeŃean, pe bază de parteneriat şi 
colaborare, materializându-se în peste 100 de acŃiuni culturale. Au fost angrenate şi alte 
instituŃii, de nivel judeŃean sau local. Spectacolele de teatru, muzică şi poezie, expoziŃiile, 
concursurile de muzică uşoară, proză şi poezie, programele pentru vârsta a treia, 
obiceiurile tradiŃionale teleormănene s-au adresat tuturor categoriilor sociale şi de vârstă. 

Începând cu anul 2002 am constituit un fond pentru recompensarea elevilor care au 
obŃinut rezultate excepŃionale la olimpiadele şcolare naŃionale şi internaŃionale. Aceştia au 
beneficiat, ca şi profesorii care i-au pregătit, şi în anul 2008 de premii oferite de Consiliul 
JudeŃean suma de premiere fiind de peste 8 mii lei.  

Programul sportiv a fost structurat în două mari părŃi, adresate sportului de masă şi 
respectiv, sportului de performanŃă. Beneficiarii celor peste 45 de acŃiuni sportive de masă 
au fost tinerii, adulŃii şi pensionarii, fiind organizate competiŃii specifice fiecărei categorii 
de vârstă. O atenŃie deosebită s-a acordat sportului şcolar. Dacă în anii 2001–2007 s-a 
reuşit relansarea acestuia, prin calendarul sportiv al Consiliului JudeŃean pe 2008 s-a 
realizat întroducerea acestor competiŃii în tradiŃia sportivă locală. De asemenea, în cadrul 
programului “TinereŃe fără vârstă”  s-au organizat competiŃii de pescuit, cros, şah şi table 
pentru pensionari. 

O realizare deosebită din program a constituit-o sportul de performanŃă, care s-a 
materializat în principal prin sprijinirea echipei feminine de baschet pentru a activa în 
divizia A. De asemenea, au beneficiat de premii substanŃiale primii 10 de sportivi de 
performanŃă clasificaŃi pe anul 2008 în ierarhia DirecŃiei JudeŃene de Sport.   

AcŃiunile în domeniul educaŃiei au vizat în primul rând buna derulare a 
Programului guvernamental “Lapte şi Corn” , iniŃial pentru elevii din clasele I–IV din 
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învăŃământul de stat, extins ulterior la copiii din învăŃământul preşcolar de stat cu program 
normal de 4 ore. De programul respectiv au beneficiat în primul semestru al anului trecut 
(anul şcolar 2007–2008) 25.636 mii de preşcolari şi elevi. În anul şcolar 2008–2009 
numărul preşcolarilor şi elevilor beneficiari este de 40.555 mii, pentru care s-au livrat 
6.704.654 milioane de "pachete lapte–corn". După încheierea contractelor a fost 
monitorizat modul de realizare a obligaŃiilor contractuale şi s-a asigurat interfaŃa între 
firmele furnizoare şi unităŃile şcolare beneficiare. Începând cu anul 2008 programul a fost 
extins şi la elevii claselor V–VIII din învăŃământul preuniversitar de stat (16.792 mii elevi 
cu 4.235.682 pachete până în prezent). 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Teleorman cel mai 
complex serviciu public de interes judeŃean şi-a desfăşurat activitatea în scopul realizării 
obiectivelor stabilite prin strategia în domeniul asistenŃei sociale şi protecŃiei copilului 
aprobată de Consiliul JudeŃean pentru: descentralizarea sistemului de asistenŃă socială, de 
la nivel judeŃean, la nivel local, către comunităŃile de unde provin persoanele aflate în  
dificultate; reducerea numărului de copii instituŃionalizaŃi, prin reintegrare familială; 
asigurarea unui mediu stabil de creştere şi îngrijire pentru copiii aflaŃi în sistemul de 
protecŃie, prin adopŃie ; inserŃia copilului cu handicap în mediu social real; integrarea 
socio-profesională a tinerilor din sistemul de protecŃie; perfecŃionare profesională a 
personalului din sistemul de  protecŃie; eficientizarea colaborării între autorităŃile publice 
locale, precum şi alti factori locali implicaŃi în protecŃia şi promovarea drepturilor 
copilului şi DirecŃie. 

În cadrul Serviciului de asistenŃă socială au fost luaŃi în evidenŃă şi stabilite 
drepturi sociale pentru 8016 persoane cu handicap, din care 816 copii cu handicap pe baza 
documentaŃiei prezentate constând în: acordarea unei indemnizaŃii lunare pentru handicap 
şi a unui buget complementar, bilete de transport interurban şi legitimaŃii pentru transport 
urban gratuit, alocaŃie de hrană şi sume complementare pentru 6 copii cu HIV-SIDA, iar 
pentru un număr de 380 persoane cu handicap potrivit prevedirilor Legii nr.448/2006 
privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în anul 2008 s-a 
acordat indemnizaŃia de însoŃitor pentru handicap vizând un număr de 829 persoane.    

În cursul anului 2008 s-a înregistrat o creştere a numărului de copii abandonaŃi în 
spitale sau alte unităŃi medicale, în raport cu anii anteriori, astfel: din 40 de sesizări, pentru 
un  număr de 29 de copii confruntaŃi cu riscul abandonului, s-a luat decizia instituirii 
plasamentului la asistenŃi maternali profesionişti. 

Numărul de sesizări de copii abuzaŃi, neglijaŃi, exploataŃi, care au săvârşit fapte 
penale şi nu răspund penal, cu părinti decedaŃi, a fost de 225, din care  pentru 169 copii s-a 
hotărât preluarea în sistemul de protecŃie, restul cazurilor fiind soluŃionate, împreună cu 
alte instituŃii, inclusiv prin consilierea familiilor, în vederea depăşirii situaŃiilor de risc. 

Prin asistenŃii maternali profesionişti atestaŃi de direcŃie se oferă copiilor în 
dificultate un cadru stabil în familiile acestora, până la găsirea unei soluŃii definitive de 
reintegrare în famile sau adopŃie.  

În cursul anului 2008, reŃeaua de asistenŃi maternali profeşionişti a cuprins 277 
persoane care sunt evaluate şi monitorizate periodic prin vizite la domiciliu pentru 
verificarea activităŃii acestora, a condiŃiilor de trai  a celor 376 copii, precum şi a modului 
de integrare şi dezvoltare a acestora în familie.  

La finele anului, numărul asistenŃilor personali ai persoanelor cu handicap grav, 
angajaŃi de către primării a fost de 1594 persoane, numărul minorilor cu handicap  
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integraŃi în învăŃământul de masa este de 369, iar numărul minorilor cu handicap din  
centrele  de zi  este de  21.  

Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă Olteni acordă îngrijire şi asistenŃă unui  număr de 
57 beneficiari, cu handicap fizic, somatic, vizual, mintal şi psihic.  

În colaborare cu O.N.G.-ul ,,Solidaritatea Femeilor’’, în perioada iulie -  septembrie, 
au fost organizate excursii la mănăstiri, muzee (Mănăstirea Brancoveni, Ghighiu, Sâmbăta 
de Sus, palatul Mogoşoaia), ş.a.   

Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă şi Centrul de recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică de la Videle furnizează servicii sociale specializate de găzduire, îngrijire, 
recuperare, reabilitare şi asistenŃă pentru 56 de persoane, respectiv 20 persoane cu 
handicap din judeŃul Teleorman, temporar sau definitiv, acordând sprijin, facilităŃi şi 
asistenŃă pentru prevenirea situaŃiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor adulte cu 
handicap, prin servicii de socializare şi educaŃionale, servicii medicale, servicii de 
recuperare kinetoterapeutică. 

Activitatea Serviciului Public Comunitar JudeŃean de EvidenŃă a Persoanelor  
s-a desfăşurat în baza planului de măsuri şi activităŃi anual, unde au fost prevăzute sarcini 
cu termene şi responsabităŃi concrete vizând, în principal coordonarea şi controlul 
metodologic al activităŃii Serviciilor publice comunitare locale de evidenŃă a persoanelor 
de la municipii, oraşe şi comuna Drăgăneşti-Vlaşca, privind eliberarea actelor de 
identitate, a cărŃilor de alegător, precum şi a altor documente în sistem de ghişeu unic, 
precum şi a primăriilor din judeŃ pe linie de stare civilă.   

Au fost desfăşurate un nr. de 106 activităŃi de sprijin, îndrumare şi control din care 9 
la Serviciile Publice Comunitare Locale de EvidenŃă a Persoanelor şi 97 la oficiile de stare 
civilă din cadrul primăriilor din judeŃ.  

Cu respectarea prevederilor Legii 677/2001 cu privire la prelucarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaŃie a acestor date, precum şi a O.U.G. nr. 97/2005 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 290/2005 privind evidenŃa, domiciliul, 
reşedinŃa şi actele de identitate ale cetăŃenilor români, cu modificările şi completările 
ulterioare, au fost furnizate un nr. de 210 informaŃii dintre care 34 cu achitarea 
contravalorii informaŃiei solicitate şi 176 informaŃii către instituŃii care beneficiează de 
gratuitate. Au  fost distribuite un nr. de 5603 cărŃi de alegător tinerilor care au împlinit 
vârsta de 18 ani.  

Pe linie de stare civilă au fost avizate un număr de 343 transcrieri, 39 rectificări, 18 
dosare de schimbare de nume pe cale administrativă, 7 menŃiuni de renunŃare la cetăŃenia 
română şi 10200 menŃiuni înregistrate din care operate în registre 7350. 

 Centrul JudeŃean Teleorman de Conservare şi Promovare a Culturii TradiŃionale 
Teleorman asigură servicii culturale subvenŃionate comunităŃilor locale din judeŃ şi din 
Ńară, atât prin proiecte asumate cât şi la solicitarea acestora. Serviciile culturale sunt: 
spectacole folclorice, organizarea şi susŃinerea unor clase de educaŃie muzicală, plastică, 
dans de societate (mai nou), editarea unor lucrări, manifestări ştiinŃifice, etc. 

Nevoile culturale ale comunităŃilor locale sunt satisfăcute prin proiecte culturale, 
unele tradiŃioanle (Festivalul naŃional de muzică uşoară românescă ’’Ghiocelul de aur’’ , 
Festivalul naŃional de muzică populară românească‚ ’’Pe deal la Teleormănel’’  ajunse 
fiecare la 40 ani de existenŃă Festivalul tradiŃiilor şi obiceiurilor), prin spectacole 
prezentate în localităŃi din judeŃ şi din Ńară, spectacole prezentate la televiziuni şi în 
festivaluri de profil, în acest mod a fost îmbunătăŃit repertoriul Ansamblulului, atât din 
punct de vedere muzical cât şi coregrafic.  
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 Prin Şcoala de arte se asigură programe de educaŃie permanentă: clase de 
educaŃie muzicală (pian, orgă, percuŃie, chitară, vioară) şi educaŃie plastică (pictură). Până 
acum, Şcoala de Arte a propus întotdeauna profilele şi programele de pregătire în funcŃie 
doar de încadrarea didactică existentă.  

 Din anul 2008, testând nivelul solicitărilor de servicii culturale ale comunităŃii 
din Alexandria s-a înfiinŃat cu un real succes, ’’Şcoala de dans de societate’’. 

 Pentru satisfacerea nevoilor culturale ale cetăŃenilor, instituŃia a sprijinit pe 
creatorii de artă teleormăneni, prin organizarea unor expoziŃii în saloanele proprii sau în 
Ńară, a unor concerte de muzică religioasă (Corul ’’Armonia’’). Tot pentru satisfacerea 
unui anumit tip de nevoi culturale au fost organizate manifestări (simpozioane şi dezbateri) 
dedicate unor momente importante din istoria naŃională (1 Decembrie, 24 ianuarie), a unor 
sărbători religioase ori legale ( Paştele, Crăciunul, 1 Martie şi 8 Martie) unor obiceiuri şi 
tradiŃii (Zărezean, Drăgaica, etc.), fiind achiziŃionate piese de port popular de la populaŃia 
din judeŃul nostru.  

  În acelaşi scop au fost încheiate sau continuate parteneriate culturale cu şcoli 
generale sau licee (ex. Şcoala cu cls.I-VIII ’’Mihai Viteazul’’, Grupul Şcolar Tehnic, 
Liceul Pedagogic ’’Mircea Scarlat’’, GradiniŃa nr.11, Şcoala cu cls.I-VIII nr.5, Liceul 
’’Constantin Noica’’ din Alexandria, Şcolile cu cls. I-VIII din łigăneşti şi Ştorobăneasa) 
prin care Centrul JudeŃean de Conservare şi Promovare a Culturii TradiŃionale Teleorman 
asigură asistenŃă de specialitate în organizarea unor formaŃii artistice, spectacole, şi de 
reŃinut că s-a finalizat dotarea tehnică şi încadrarea cu personal a Studioului de înregistrări. 
Centrul JudeŃean Teleorman de Conservare şi Promovare a Culturii TradiŃionale 
Teleorman susŃine şi colaborează cu ansambluri artistice de amatori din judeŃ precum: 
Ansamblurile ’’Dunărica’’ din Năsturelu,’’Izvoraşul’’ din Izvoarele,’’Govia’’din 
Lisa,’’Drăgaica’’ din łigăneşti, ’’Mugurel teleormănean’’ din Cernetu şi Ştorobăneasa.  

Biblioteca JudeŃeană ,, Marin Preda’’ în conformitate cu Programul de activitate, 
aprobat de Consiliul JudeŃean Teleorman a desfăşurat o intensă activitate cultural-
educativă pentru: completarea, evidenŃa şi organizarea colecŃiilor, îmbunătăŃirea relaŃiilor 
cu publicul, informatizarea bibliotecii, asistenŃă metodică de coordonare a activităŃii 
bibliotecilor publice din judeŃ.  

S-au completat colecŃiile de cărŃi, periodice fiind creată baza de date a bibliotecii 
prin introducerea în sistemul informatizat TINLIB a cărŃilor noi şi progresiv a celorlalte 
cărŃi pe secŃii; s-au organizat activităŃi specifice de comunicare a colecŃiilor, organizându-
se manifestări culturale: Zilele deschise ale bibliotecii, Sâptămâna personalităŃilor 
teleormănene, Săptămâna naŃională a bibliotecilor – Ziua bibliotecarului, Zilele cărŃii 
pentru copii, Zilele Bibliotecii JudeŃene, Salonul Editurilor Teleormănene, concursul  de 
creaŃie literară pentru copii Copiii noştri talentaŃi, ediŃia a VIII-a, lansări şi prezentări de 
cărŃi nou apărute, în colaborare cu diferite edituri, autori sau alte instituŃii din judeŃ, 
simpozioane şi dezbateri pe diverse teme culturale, s-au realizat expoziŃii tematice de carte 
şi artă plastică, expoziŃii de desene şi obiecte decorative. 

S-a creat şi actualizat continuu pagina web a bibliotecii, s-au achiziŃionat hardwere 
necesare (servere şi calculatoare) şi softul TINLIB pentru crearea bazei de date şi crearea 
cataloagelor electronice (on-line), s-a realizat conectarea la Internet a instituŃiei, iar în sala 
de lectură s-a pus la dispoziŃie Internet pentru public.    

De asemenea, s-a coordonat activitatea reŃelei de biblioteci publice prin sprijin 
metodic direct, prin consfătuiri de specialitate de Ziua bibliotecarului şi Zilele Bibliotecii 
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JudeŃene, prin distribuirea către bibliotecile comunale a cărŃilor  de la Ministerul Culturii, 
Consiliul JudeŃean sau alte donaŃii, organizând în comune acŃiuni cultural educative; 

S-a continuat derularea proiectului Sprijin pentru implementarea lecturii publice 
pentru preşcolari în mediul rural, proiect derulat în parteneriat cu Serviciul JudeŃean de 
Cooperare Internă şi InternaŃională al Consiliului JudeŃean Teleorman şi Consiliul General 
din Seine et Marne.   

Muzeul JudeŃean Teleorman, a desfăşurat un complex de activităŃi având drept 
scop realizarea atribuŃiilor specifice instituŃiei: evidenŃă, cercetare, valorificare, 
conservare-restaurare, sesiuni ştiinŃifice, publicaŃii şi articole de specialitate, relaŃii 
publice, schimburi de experienŃă, şi contracte pentru obŃinerea de venituri extrabugetare . 

În domeniul evidenŃă s-au întocmit un număr de 281 fişe analitice de evidenŃă, 
pentru: arheologie 65, istorie 61 şi etnografie -155 şi s-a completat arhiva fotodigitală a 
muzeului cu fotografii de la evenimente şi manifestări culturale organizate, precum şi de la 
şantierele şi supravegherile arheologice.  

În domeniul Cercetării am desfăşurat o serie de proiecte ce vizează cercetarea 
arheologică după cum urmează: ,,Le paleolithique de la Roumanie’’, ,,Începuturile 
civilizaŃiei europene-neo-eneoliticul la Dunărea de Jos’’, ,,Aşezările civile şi fortificaŃiile 
lor la Dunărea de Jos în sec.XIV-XIX’’, ,, Situri arheologice clasate şi monumente istorice 
de categoria A’’, ,,Anul european al dialogului intercultural’’ , ,,Repertoriul arheologic al 
judeŃului Teleorman’’.  

În cadrul proiectelor respective s-au efectuat cercetări de teren în localităŃile 
Zimnicea, Vităneşti, Turnu Măgurele, Măgura şi Ciuperceni, efectuându-se săpături 
arheologice şi în alte localităŃi teleormănene.  

Cu ocazia aniversării sau comemorării unor evenimente istorice sau religioase în 
colaborare cu elevii unor şcoli generale din judeŃ şi licee din Alexandria s-au organizat 
manifestări culturale. 

Manifestarea ,,Noaptea Muzeelor’’ dedicată instituŃiilor muzeale şi instituită la 
nivelul Uniunii Europene,  am  sărbătorit-o pentru prima dată şi la Muzeul JudeŃean 
Teleorman, organizând diferite spectacole şi vizitarea gratuită la expoziŃiile muzeului.   

Muzeul JudeŃean Teleorman, a iniŃiat şi derulat Programul educaŃional ,, Muzeul 
sursă de cultură şi educaŃie’’ organizând cu unităŃile şcolare din judeŃ parteneriat pentru 
atragerea elevilor în activitatea muzeală prin: vizitarea şi cunoaşterea patrimoniului 
cultural deŃinut, organizarea de simpozioane, colocvii, lecŃii practice, şezători, programe 
artistice, lecŃii interactive, ş.a.   

Serviciul de ExploataŃii Piscicole conform obiectului de activitate desfăşoară 
activităŃi de producŃie şi comercializare de material piscicol. 

 În anul 2008 s-au exploatat cele 7 bazine piscicole din care 4 bazine au fost 
destinate producerii peştelui de consum şi pescuitului sportiv.  

 În şedinŃa Consiliului JudeŃean din 13 februarie 2008 s-au aprobat indicatorii 
tehnico-economici şi co-finanŃarea proiectului ,,Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul 
Vîji ştea în localităŃile, Vităneşti, Mârzăneşti, Răsmireşti din judeŃul Teleorman’’ în faza 
studiu de fezabilitate.  

Prin Serviciul de Deservire, Paza şi Protocol, în anul 2008 am asigurat 
funcŃionarea şi întreŃinerea centralei termice din cadrul Palatului Administrativ şi din 
imobilul situat în Alexandria, str. Al. Colfescu, nr 63, precum şi funcŃionarea şi 
întreŃinerea instalaŃiilor electrice, a instalaŃiilor tehnico – sanitare şi termice din sediul 
Palatului Administrativ; de asemenea am asigurat efectuarea şi întreŃinerea curăŃeniei în 
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sediul Consiliului judeŃean, precum şi la Serviciul Public Comunitar JudeŃean de EvidenŃă 
a Persoanelor Teleorman, potrivit contractelor de prestări servicii încheiate, efectuând 
lucrări de reparaŃii, tencuieli şi zugrăveli în cadrul Palatului Administrativ, precum şi la 
instituŃii subordonate Consiliului JudeŃean Teleorman. 

Prin Serviciul Informatic, cu personalitate juridică  s-a asigurat suportul hard şi soft 
în reŃeaua de calculatoare şi serverul din cadrul consiliului judeŃean, precum şi  realizarea 
şi întreŃinerea de pagină web. 

Serviciul Informatic a desfăşurat şi activităŃi de verificare, întreŃinere calculatoare 
şi configurare reŃele la unele consilii locale din judeŃ, cu care au fost încheiate contracte, 
iar în unele cazuri s-au realizat şi contracte de actualizare şi întreŃinere de site-uri. 
Serviciul Informatic are contract cu firma FICHTNER GmbH & Co. KG pentru 
proiectarea, punerea la punct, aducerea la zi, găzduirea şi întreŃinerea unui website pentru 
Măsura ISPA “AsistenŃă tehnică pentru achiziŃia, supervizarea şi publicitatea contractelor 
ISPA în Teleorman, Romania”. Website-ul va conŃine informaŃii generale despre Măsura 
ISPA, ştiri curente, rezultate şi alte puncte de reper. 

 Prin Serviciul de Cooperare Internă şi InternaŃională am asigurat 
managementul relaŃiilor internaŃionale ale Consiliului JudeŃean, cât şi ale instituŃiilor 
publice locale din judeŃul nostru, derulând acŃiuni în conformitate cu scopul şi obiectivele 
propuse, promovând relaŃii durabile cu instituŃii şi organisme internaŃionale în vederea 
realizării de parteneriate cu instituŃii şi organisme internaŃionale.    

 În cadrul proiectului ,,Teleorman Water Project’’ au fost forate fântâni în 
mai multe localităŃi din judeŃ, ca sursă sigură de apă potabilă, s-au organizat cursuri 
tehnice având ca scop instruirea pe probleme de apă potabilă şi tratarea apei menajere şi a 
fost elaborat manualul ,, EducaŃie pentru Dunăre’’. 

 Serviciul de Cooperare Internă şi InternaŃională a iniŃiat şi dezvoltat relaŃii 
de colaborare cu regiunea Seine et Marne din FranŃa în domeniile ,,tineret şi educaŃie’’, 
dezvoltare economică, protecŃia copilului, cultură şi patrimoniul cultural, prin vizite de 
lucru, schimburi de experienŃă, vizitarea unor expoziŃii de produse alimentare, de maşini şi 
utilaje agricole, constituindu-se astfel un cadru propice de cooperare între sectorul public, 
cât şi cel privat în vederea cunoaşterii intereselor locale pentru atragerea de investitori din  

Seine et Marne. 
În anul care a trecut, în calitate de preşedinte al Uniunii NaŃionale a Consiliilor 

JudeŃene din Romania (UNCJR), am întreprins o serie de acŃiuni menite să 
îmbunătăŃescă activitatea Uniunii şi care să vizeze reprezentarea acesteia în mediile 
interne activitatea birourilor din Ńară ale Uniunii de la (Alexandria şi Bucureşti)  şi 
pentru  activitatea externă (Biroul Antena ARE şi Biroul de la Bruxelles).  

În anul 2008, UNCJR s-a reunit în cadru larg la Adunarea Generală din 17-18 
iulie la Brăila, când am fost reconfirmat în funcŃia de preşedinte al uniunii pentru un nou 
mandat, s-au ales cei 10 membri ai Consiliului Director, s-au adoptat şi propuneri de 
amendare a Legii 195/ 2006 a descentralizării şi desemnarea reprezentantului UNCJR în 
cadrul Comisiei pentru avizarea împrumuturilor locale, a Congresului Puterilor Locale şi 
Regionale din Europa, pentru Camera Regiunilor, precum şi în cadrul Comitetului 
Regiunilor. Uniunea a fost consultată în elaborarea, modificarea şi/sau completarea a peste 
105 acte normative. 

Am organizat conferinŃe, sesiuni, grupuri de lucru,cursuri de pregătire profesională 
în parteneriat cu: Ministerul  Francez al  Afacerilor  Externe, Consiliul  Comunelor 

şi  Regiunilor din  Europa, Ambasada FranŃei, Institutul  European  Român, după cum 



 15 

urmează: ,,Forum de formare, în cadrul Proiectului PROCOPIL’’, ”S ă acŃionăm la 
nivel local pentru egalitatea între femei şi bărbaŃi”, “EficienŃa energetică”, „Politica 
agricolă comună, dezvoltare rurală şi rolul organizaŃiilor profesionale agricole în 
cadrul acestui proces”, Proiectul “Administratorul public - factor de succes pentru un 
management eficient la nivel local”, Prima fază a programului educaŃional de 
promovare de legături între şcolile din EastMidlands şi Romania, Sesiuni de training 
privind achiziŃiile publice în România finanŃate de Comisia Europeană, prin programul 
TAIEX, Campanie umanitară de sprijinire a locuitorilor  din nord-vestul Ńării afectaŃi de 
inundaŃiile din iulie 2008. 

În ceea ce priveşte Biroul ARE de la Alba Iulia, în anul 2008 am încercat să 
consolidez şi să stimulez relaŃiile directe ale regiunilor/judeŃelor din România cu Adunarea 
Regiunilor Europene şi să intensific caracterul internaŃional de birou ARE în sud-estul 
Europei, astfel că, începând cu anul 2008 conştientizarea rolului ARE la nivel european 
în rândul judeŃelor din România a crescut.  

Promovarea intereselor României şi ale administraŃiei publice locale şi regionale 
din Ńara noastră, pe lângă instituŃiile Uninunii Europene, a constituit întotdeauna unul 
dintre obiectivele noastre prioritare prin Biroul  UNCJR de la Bruxelles, consolidând 
statutul de partener de încredere la nivel european, prin implicarea colectivităŃilor 
locale pe care le reprezintă, în parteneriate bilaterale/multilaterale şi în programe 
europene.  

Portofoliul de alianŃe al UNCJR, dezvoltat prin intermediul Biroului său de la 
Bruxelles, continuă să includă noi parteneri de referinŃă în domeniul politicilor 
europene.  

Am reprezentat  şi promovat  UNCJR în cadrul instituŃional al Uniunii Europene 
şi al DelegaŃiei României la Comitetul Regiunilor prin participarea la reuniuni, sesiuni 
plenare conform agendei  Comitetului Regiunilor. 

Am dezvoltat  parteneriate la nivel european pentru UNCJR şi membrii săi prin 
intermediul echipei permanente a Biroului UNCJR de la Bruxelles şi am asigurat 
continuarea participării active în cadrul reŃelelor şi asociaŃiilor europene, cum ar fi: 
CCRE (Consiliul Comunelor şi Regiunilor din Europa), CEPLI (ConfederaŃia Europeană a 
Puterilor Locale Intermediare), AsociaŃiile NaŃionale Europene ale puterilor Locale 
Intermediare; ARE (AsociaŃia Europeană a Regiunilor) şi alte organizaŃii de profil cum ar 
fi: AsociaŃia europeană a aleşilor locali din zonele montane (AEM). 

Am organizat trimestrial pentru delegaŃii Consiliilor JudeŃene în cadrul 
perioadelor de reprezentare de la Bruxelles programe de activităŃi şi sesiuni de formare, 
cum ar fi: vizita de informare la Secretariatul european al programului INTERREG IV C - 
Lille (3 aprilie 2008); sesiune de prezentare, în 27 februarie 2008, intitulată Comunicarea 
în Bruxelles-ul european, efectuată de platforma de comunicare on-line Euractiv, pentru 
reprezentaŃii Consiliilor JudeŃene la Bruxelles; sesiune de formare cu sprijinul companiei 
Welcomeurope, în perioada 26-28 martie 2008, privind elaborarea si gestionarea 
proiectelor finanŃate prin acŃiunile comunitare şi PC 7; seminar pe tema fondurilor 
structurale, organizat în 1 aprilie 2008 cu sprijinul Companiei de consultanŃă Schuman 
Associates, urmat de o dezbatere cu reprezentanŃii companiei HP privind modalităŃile 
concrete de colaborare cu judeŃele din România; seminar privind posibilităŃile de co-
finanŃare oferite de BEI (Banca Europeană de InvestiŃii) şi analiza unor exemple concrete 
de propuneri de proiecte din partea Consiliilor JudeŃene, organizat în 2 aprilie 2008; 
seminar organizat împreună cu compania de consultanŃa EURODITE, cu tema: 
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transpunerea obiectivelor naŃionale şi europene în agende de dezvoltare concrete 
pentru regiune (14 octombrie 2008); sesiune de formare privind fondurile structurale, 
organizată cu concursul DG Politici Regionale (5-7 noiembrie 2008). 

Anul 2008 s-a caracterizat prin aplicarea unui cadru legislativ impus de cerinŃele ce 
privesc aderarea la Uniunea Europeană, a unor structuri administrative care sunt în 
evoluŃie ascendentă, în plin proces de reformare instituŃională care oferă soluŃiile necesare 
modernizării structurale şi funcŃionale a administratiei publice judeŃene şi locale.  

AdministraŃia publică locală este în permanenŃă într-un proces de schimbare, în care 
se regăsesc formularea unor obiective concrete, creşterea capacităŃii strategice şi 
asigurarea unui management eficient, informarea cetăŃenilor, a gradului de informatizare.  

In anul 2008 am constatat o creştere atât în plan calitativ a activităŃii Consiliului 
JudeŃean, o abordare responsabilă şi la un nivel superior de cunoaştere şi înŃelegere de 
către membrii acestuia, a problematicii puse în dezbatere, cunoscut fiind faptul că, avem 
consilieri judeŃeni aflaŃi la al doilea  mandat şi chiar la al treilea mandat.  

In cadrul raportului am prezentat o sinteză a activităŃii desfăşurate în anul 2008 de 
Consiliul JudeŃean Teleorman şi funcŃionarii publici din aparatul de specialitate, al 
acestuia, precum şi de către serviciile publice din subordine. 

Alte informaŃii şi detalii cu privire la acŃiunile şi rezultatele înregistrate în anul 2008 
pot fi obŃinute consultând site-ul Consiliului JudeŃean Teleorman.  
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