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RAPORT 
privind activitatea Consiliului Judeţean Teleorman  

în perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2010 
 
 

Potrivit prevederilor art. 5 alin.(3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 
de interes public, cu modificările ulterioare, Consiliul Judeţean Teleorman dă din oficiu publicităţii 
raportul periodic de activitate pentru anul 2010. 

Conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 123/2002, raportul de activitate se bazează pe următoarele elemente standard : 

1. Misiunea şi obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare. 
2. Indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora. 
3. Scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la 

obiectivele serviciilor/direcţiilor. 
4. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe. 
5. Nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul). 
6. Propuneri pentru remedierea deficienţelor. 

* * * 
Raportul Consiliului Judeţean Teleorman privind activitatea desfăşurată în această perioadă  

este structurat pe segmentele de competenţă decizională stabilite de Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, modificată şi completată şi pe cele ce derivă din alte acte normative. 

Consiliul Judeţean Teleorman a fost constituit la nivel judeţean, în urma alegerilor locale din 
iunie 2008, ca autoritate a administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor 
comunale, orăşeneşti şi municipale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 

Principalele obiective ale Consiliului Judeţean Teleorman pentru mandatul 2008–2010, implicit 
pentru anul 2010, sunt : 

1. Asigurarea funcţionării eficiente şi la standarde de calitate atât a autorităţii publice, cât şi a 
instituţiilor/serviciilor publice de interes judeţean, pentru realizarea mandatului în beneficiul 
comunităţii locale. 

2. Realizarea unui exerciţiu financiar în condiţii de legalitate, necesitate, oportunitate şi 
economicitate, cu focalizarea pe realizarea de venituri proprii şi atragerea la buget de noi surse de 
finanţare interne şi externe. 

3. Realizarea unei administrări a domeniului public şi privat al judeţului în condiţii de eficienţă 
şi transparenţă. 

4. Continuarea acţiunilor de reabilitare/refacere a infrastructurii judeţene. 
5. Implementarea planurilor operaţionale aferente strategiilor adoptate pentru toate domeniile 

în care autoritatea administraţiei publice judeţene a aprobat programe proprii sau participă în 
colaborare/cooperare/parteneriat la programe elaborate de terţi. 

6. Dezvoltarea parteneriatului cu societatea civilă pe bază de proiecte/programe, a relaţiei cu 
cetăţenii şi cu autorităţile locale. 

* * * 
Activitatea autorităţii publice judeţene, realizată pe domeniile principale de atribuţii legale ale 

Consiliului Judeţean Teleorman, este prezetată în mod sintetic şi cu focalizare pe acţiunile definitorii. 
Raportul cuprinde, în sinteză, activităţile pe care le-am desfăşurat în anul 2010, grupate pe structura 
aparatului de specialitate şi a serviciilor publice din subordine. 

CONSILIUL JUDE}EAN TELEORMAN 



În exercitarea mandatului şi a atribuţiilor care îi revin conform legii, Consiliul Judeţean s-a 
întrunit în perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2010 în 12 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare. 
adoptând 146 hotărâri, care au reglementat următoarele domenii de activitate : 

 – adoptarea şi rectificarea bugetului propriu al judeţului, a bugetelor de venituri şi cheltuieli, a 
numărului de personal şi a fondului salariilor de baza ale instituţiilor şi serviciilor publice din 
subordine; 

– repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotei de 20 % din sume defalcate din TVA şi 
a cotei de 22 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a celor reţinute 
din cota de 80 % ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare pentru susţinerea programului de 
dezvoltare locală şi pentru programul de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2010; 

– aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate precum şi ale 
instituţiilor şi serviciilor publice din subordine; 

– repartizarea sumelor defalcate din TVA alocate judeţului Teleorman, prin Legea bugetului de 
stat pe anul 2010 pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene; 

– aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetului propriu al judeţului pe anul 2009; 
– aprobarea Strategiei în domeniul siguranţei rutiere pe drumurile judeţene din judeţul 

Teleorman pentru perioada 2010–2013; 
– înfiinţarea Camerei agricole judeţene Teleorman prin reorganizarea Oficiului de Consultanţă 

Agricolă Judeţeană Teleorman; 
– aprobarea pentru judeţul Teleorman a Planului de acţiune pentru protecţia mediului; 

 – aprobarea Programului activităţilor, manifestărilor, competiţiilor şi acţiunilor cultural–
sportive şi de tineret, religioase, educative şi de divertisment–recreere care se organizează şi 
finanţează de Consiliul Judeţean Teleorman în anul 2010; 

– aprobarea indicatorilor tehnico–economici şi a documentaţiei pentru obiectivul de investiţii 
”Reabilitare spital judeţean de urgenţă Alexandria–judeţul Teleorman”, în fază proiect tehnic; 
 – asocierea judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean, cu comuna Talpa, prin Consiliul 
Local Talpa pentru realizarea obiectivului Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice dependente 
“Sfânta Maria”; 
 – acordul de parteneriat între judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean, cu comuna Saelele şi 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, în vederea realizării 
obiectivului ”Centrul social pentru îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat 
Pleaşov, judeţul Teleorman”; 
 – preluarea managementului asistenţei medicale pentru cele 7 unităţi sanitare publice cu paturi 
din judeţul Teleorman; 
 – însuşirea calităţii de lider de proiect a judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean pentru 
măsura ISPA RO/46/PLPE/024 ”Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Teleorman”; 
 – aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Teleorman 2010–2020; 
 – participarea judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean, în calitate de solicitant la 
”Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv 
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire–beneficiar unităţile administrative, instituţii 
publice şi unităţi de cult”. 

Pentru avizarea celor 146 hotărari adoptate, dar şi pentru analiza unor rapoarte şi informări ale 
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate şi ale instituţiilor şi serviciilor publice 
subordonate Consiliului Judeţean, cele 3 comisii de specialitate s-au întrunit in şedinţe de lucru. 

În aplicarea Legii privind transparenţa decizionala nr. 52/2003 hotărârile adoptate în şedintele 
Consiliului Judeţean  au fost aduse la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul propriu, în Monitorul 
Oficial al Judeţului, precum şi în mass–media locale. 

 
* * * 

 În anul 2010 s-au înregistrat 48 petiţii şi s-au primit în audienţă circa 200 cetăţeni, dar aceste 
cifre sunt relative pentru că zilnic se prezintă cetăţeni care solicită relaţii şi consultaţii cu privire la 
domeniile de activitate din competenţa autorităţii publice judeţene.  



Prin Direcţia administraţie publică locală s-a asigurat asistenţă tehnică şi sprijin în domeniul 
administraţiei publice, instituţiilor şi serviciilor publice din subordine, precum şi consiliilor locale sau 
primarilor, la cererea expresă a acestora. 

Prin Compartimentul cancelarie s-au editat patru numere ale Monitorului Oficial al Judeţului, 
unde s-au publicat hotărârile normative ale Consiliului Judeţean şi dispoziţii ale preşedintelui, 
programe de activităţi, strategii de dezvoltare, informaţii de interes public, precum şi informaţii privind 
legislaţia apărută în domeniul administraţiei publice locale. 

Reprezentarea juridică s-a realizat de către Serviciul juridic şi contencios. Au fost înregistrate, 
pe lângă cele 8 dosare aflate în diferite stadii procesuale din anii anteriori, 45 dosare, din care 11 sunt 
câştigate, 6 au fost pierdute, iar celelalte sunt în curs de soluţionare. La cererea consiliilor locale sau a 
primarilor, precum şi a instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean, s-a acordat sprijin, 
asistenţă şi consultanţă juridică, asigurând atât redactarea actelor procedurale cât şi reprezentare la 
instanţa de judecată. 

Proiectul de buget al judeţului pe anul 2010 a fost aprobat cu o prevedere la venituri şi la 
cheltuieli de 212.326 mii lei. Pe parcursul exerciţiului bugetul a fost rectificat de opt ori, în funcţie de 
încasarea veniturilor, prin virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei 
bugetare, precum şi în cadrul aceluiaşi capitol bugetar. Urmare aplicării actelor normative în vigoare, 
bugetul propriu al judeţului Teleorman pe anul 2010 a înregistrat o prevedere definitivă de 209.076 mii 
lei. Analiza execuţiei bugetare la 31 decembrie 2010 se prezintă astfel :    
                                                     Program 2010            Încasări/Pl ăţi realizate  % 
           Total venituri   :                     209.076                              191.400                91,55 
           Total cheltuieli :                     209.076                              180.089                86,14 
 

În urma încheierii execuţiei bugetare la 31 decembrie 2010 a rezultat un excedent de 11.311 mii 
lei care va fi utilizat conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 

În anul 2010 am finalizat  şi recepţionat cinci obiective de investiţii care au fost finanţate atât 
din fonduri proprii cât şi din alte fonduri şi anume : 

– ”Sistem integrat de management al deşeurilor, în judeţul Teleorman”; 
– ”Fluidizare trafic la punctul de control şi trecere a frontierei Turnu Măgurele–Nikopol, prin 

reabilitarea primară a DJ 546 Turnu Măgurele–limită judeţ Olt” ; 
– ”Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vâjiştea în localităţile Vităneşti, Răsmireşti, 

Mârzăneşti în judeţul Teleorman”; 
– ”Reabilitare DJ 543, limită judeţ Olt–Prundu–Lunca”; 
– ”Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61 Milcovăţu prin 

modernizarea DN 601D Videle şi DJ 612 Milcovăţu–Mereni”. 
Cheltuielile curente şi de capital pentru lucrările de întreţinere şi reabilitare a drumurilor 

judeţene au însumat 28.272 mii lei. 
Activitatea de achiziţii publice în anul 2010, s-a desfăşurat pe baza Programului anual de 

achiziţii publice, fiind organizate 18 proceduri de achiziţie publică pentru furnizare de produse, 
prestări şi servicii şi execuţie lucrări, din care 6 proceduri au avut fază de licitaţie electronică. 

Prin Serviciul drumuri şi poduri s-a urmărit execuţia corectă a lucrărilor pe drumurile judeţene 
şi au fost efectuate recepţii finale  pe 10 drumuri judeţene (DJ 503, DJ 504, DJ 504B, DJ 506, DJ 
506A,  DJ 506B, DJ 601C, DJ 612, DJ 612A, DJ 703) şi la podul amplasat pe DJ 703. În anul 2010 s-au 
eliberat 38 acorduri şi 29 autorizaţii pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor 
publice judeţene. 

Prin Compartimentul transporturi judeţene s-au eliberat unui număr de 2 operatori de transport 
rutier 3 licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane, prin 
curse regulate speciale,  

Prin Compartimentul monitorizare servicii publice s-au încheiat contracte de administrare cu 
instituţiile publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, precum şi cu cele 7 unităţi medicale 
la care managementul a fost preluat de către Consiliul Judeţean şi un contract de comodat cu 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “A.D.Ghica” al judeţului Teleorman.   



Principalele proiecte finalizate prin Direcţia managementul proiectelor cu finanţare 
internaţională sunt : 

– ”Fluidizare trafic la punctul de  control trecere frontieră Turnu Măgurele–Nikopol,  prin 
reabilitarea primară a DJ 546 Turnu Măgurele–limită judeţ Olt,între km 4+000–40+000” , finalizat la 26 
noiembrie 2010 (valoare 5.983.290,85 euro); 

– ”Reabilitarea barajelelor aflate pe pârâul Vâjiştea, în localităţile Vităneşti, Răsmireşti, 
Mîrzăneşti, judeţul Teleorman” recepţionat la 23 februarie 2010 (valoare 1.000.094,40 euro);  

– ”Reabilitare DJ 543, limita judeţului Olt, Prundu–Lunca km 16+200– 23+050” , recepţionat la 
18 februarie 2010 (valoare 1.623.788,47 euro). 

Prin Compartimentul unităţi implementare proiect ISPA s-a finalizat implementarea proiectului 
”Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Teleorman”  finanţat din fonduri ISPA 
(valoare 22.647.458,72 euro). 

Prin Programul Operaţional Regional 2007–2013 au fost aprobate proiecte care sunt în curs 
de implementare: 

– ”Reabilitare DJ 506, Cervenia–Vităneşti–Băbăiţa, km 17+400–km 58+000–40,600 km” cu durata 
de implementare de 22 luni, început în august 2010 (valoare 15.160.468,91 euro); 

– ”Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de 
intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului 
ajutor calificat, în regiunea Sud Muntenia (ISU)” cu durata de implementare de 12 luni (valoare 
12.004.812,46 euro); 

– ”Reabilitare DJ 701 km 44+240–104+890”  cu durata de implementare de 33 luni (valoare 
28.849.757,60 euro; 

– ”Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Alexandria, judetul Teleorman” cu durata de 
implementare de 28 luni (valoare 19.575.186,38 euro);  

– ”Strategia de dezvoltare durabilă a judetului Teleorman  2010–2020” cu durata de 
implementare de 18 luni (valoare 124.248,76 euro). 

În cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România–Bulgaria 2007–2013 se 
derulează proiectul ”Elaborarea planului cadastral pentru drumurile judeţene din judeţul Teleorman 
şi Strategie comună de dezvoltare a infrastructurii în judeţul Teleorman si oraşul Belene” cu durata de 
implementare de 18 luni (valoare 1.405.025,00 euro).  

În anul 2010 s-au depus cereri de finanţare pentru accesare fonduri europene în cadrul 
Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007–2013 pentru proiecte în 
valoare totală de 15.327.125,97 euro. 

Au fost constituite 3 asociaţii de dezvoltare intercomunitară în care Consiliul Judeţean este 
partener cu localităţi din judeţ. 

Prin Direcţia educaţie, sănătate, cultură, sport, comunicare, relaţii publice, ONG am 
informat prin mass–media cu difuzare locală şi naţională despre activităţile desfăşurate de Consiliul 
Judeţean. Difuzarea a fost completată cu informaţiile postate pe pagina proprie de Internet, prin 
comunicate de presă, ştiri, materiale informative, conferinţe de presă şi interviuri ale conducerii 
Consiliului Judeţean, subiectele vizând acţiunile curente şi pe termen scurt, iar periodicitatea 
comunicării fiind, săptămânală. O activitate distinctă în domeniul comunicării, reglementată prin 
Legea nr. 544/2001, a fost asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public. Prin site–ul 
propriu am asigurat publicarea informaţiilor de interes public care se comunică din oficiu, iar prin 
compartimentul de specialitate am răspuns în termen legal celor 22 petenţi. 

Cultura şi sportul au beneficiat de programe complete, coerente, care au vizat o finanţare cât 
mai apropiată de nevoile reale, asigurându-se derularea programelor aprobate de Consiliul judeţean, 
materializate în 130 de acţiuni culturale şi sportive. 

Acţiunile în domeniul educaţiei  au vizat derularea Programului guvernamental “Lapte şi 
Corn”  de care au beneficiat peste 38 mii de copii (circa 3,9 mil pachete). De asemenea, a fost derulat 
Programul  de încurajare a consumului de fructe în şcoli pentru 29 mii elevi (300 mii mere livrate). 
Din semestrul al doilea (aferent anului şcolar 2010–2011) competenţa derulării acestor programe a fost 
transferată consiliilor locale.   



Prin Direcţia de urbanism şi amenajarea teritoriului, s-au emis 224 certificate de urbanism şi 
28 autorizaţii de contruire, precum şi 230 de avize ale structurii de specialitate necesare emiterii a 179 
certificate de urbanism şi a 51 autorizaţii de construire de către primarii localităţilor din judeţ. Comisia 
tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism  a emis 38 avize pentru documentaţii de urbanism.  În 
anul 2010 au fost elaborate 38 Planuri urbanistice generale şi regulamentele locale de urbanism 
aferente.           

Conform Planului de audit public intern, auditorii interni din cadrul Compartimentului de 
audit public intern au efectuat auditul financiar–contabil la Serviciul Public de Evidenţă a 
Persoanelor, la Direcţia de Pază a judeţului Teleorman şi la Consiliul Judeţean, neconstatându-se 
abateri cu caracter financiar sau fapte care potrivit legii constituie infracţiuni. 

În subordinea Consiliului Judeţean funcţioneză 11 servicii publice (Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale, Biblioteca Judeţeană ”Marin Preda”, Muzeul Judeţean, Serviciul de cooperare internă şi 
internaţională, Direcţia Generală de Pază, Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a 
Persoanelor, Serviciul informatic, SC ”Piscicola Teleorman”, Serviciul de deservire, pază şi protocol) 
a căror activitate a fost coordonată în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

* * * 
   Informaţii suplimentare şi detalii cu privire la acţiunile şi rezultatele înregistrate în anul 2010 
pot fi obţinute consultând site-ul Consiliului Judeţean Teleorman (www.cjteleorman.ro). 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Liviu Nicolae DRAGNEA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


