ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
Proces verbal
al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 18 februarie 2022
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Adrian Ionuț Gâdea, președintele
consiliului județean
Bună ziua, stimaţi colegi,
Doamnelor și domnilor,
În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 182
alin. (4) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost
convocat consiliul județean în ședință ordinară. Ședința consiliului județean se
desfășoară în sistem videoconferință prin intermediul aplicației ZOOM, cu sprijinul
Serviciului Informatic.
Sunt prezenți în sala de ședință vicepreședinții, secretarul general al județului,
administratorul public, consilierii județeni Titirișcă Florin, Voicilă Florea și Prună
Maria, ceilalți participând în sistem videoconferință, directorii direcțiilor de specialitate
(Ionescu Iuliana – Direcția juridică, Păscuțu Victorița – Direcția tehnică și
administrarea patrimoniului, Magheru Liliana - Direcția management și administrație
publică, Putineanu Eliza – Direcția economică, Valy Borțun – Direcția urbanism și
amenajarea teritoriului) și funcționari publici din aparatul de specialitate.
Invitați sunt, Pașa Valentina - (Biblioteca Județeană ”Marin Preda”), Bădiță
Mirela – Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Daniela Popescu – Serviciul Public
Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman, Aura Ion – ADI ”Teleormanul”,
Dragomirescu Florinel – DGASPC Teleorman, Săvescu Laurențiu – Spitalul de
Pneumoftiziologie Roșiori de Vede, Soare Roxana – Spitalul de Psihiatrie Poroschia,
Pavel Mirea – Muzeul Județean , Grosu Florea- Centrul Județean de Promovare a
Culturii Tradiționale
Pentru a stabili dacă există cvorum de prezență necesar pentru desfășurarea legală
a acestei ședințe, doamna Silvia Oprescu, secretarul general al județului, va proceda la
efectuarea apelului nominal al consilierilor județeni.
Doamna Silvia Oprescu.
Mulțumesc, domnule președinte.
În urma apelului nominal la ședinţă participă 32 consilieri din totalul de 32
consilieri în funcţie, ședinţa de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat
cvorumul de prezenţă necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședinţe ordinare.
Procesul - verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din
data de 17 februarie 2022, v-a fost pus la dispoziţie și îl supun aprobării dumneavoastră.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean din 17 februarie 2022.
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Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
Mulțumesc, doamna Oprescu!
Doamnelor și domnilor consilieri,
Odată cu transmiterea convocării și materialelor ați luat la cunoștință de ordinea
de zi a ședinței.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico –
economice pentru obiectivul de investiții “Realizare subtraversări pe DJ 504, pe
raza comunei Orbeasca, la km. 66+210,km. 66+476, km.68+164 și km. 68+450”, în
faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.
Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a
Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul, pentru anul 2022.
Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiori de
Vede, cu modificările și completările ulterioare.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a
persoanelor vârstnice, a contribuţiei persoanelor vârstnice şi a contribuţiei
susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele rezidențiale pentru
persoane vârstnice Furculeşti şi Cervenia şi categoriile de venituri care vor fi luate
în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie, din structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a
copiilor cu nevoi sociale şi speciale din Centrele rezidenţiale şi de zi din structura
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru
anul 2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a
persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru
persoane adulte cu dizabilități Olteni, Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru
persoane adulte cu dizabilități Videle şi Centrul de abilitare şi reabilitare pentru
persoane adulte cu dizabilități ”Sf. Iustin” Videle din structura Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a
finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al județului Teleorman, pentru
anul 2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentarii numarului de posturi
pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din judetul Teleorman, pe
anul 2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
9. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Teleorman.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și
funcționare ale aparatului direcției, centrelor rezidențiale și centrelor de zi aflate
în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Teleorman.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean
Teleorman pentru anul 2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede pe anul 2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului
Teleorman pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a
numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2022 și estimările
pentru anii 2023-2025, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea
Consiliului Județean Teleorman.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
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17. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Serviciului Public
Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman în Direcția
Județeană de Evidență a Persoanelor Teleorman.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul
realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul
Teleorman pentru anul 2021.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
19. Diverse.
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi vă propun suplimentarea acestuia
cu următorul proiect de hotărâre :
Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a
județului Teleorman pentru perioada 2021-2030.
Supun la vot proiectul ordinii de zi suplimentat.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.
Înainte de a merge mai departe, menționez că, în conformitate cu prevederile art.
228 din Codul administrativ, în situația în care un consilier județean are interes
patrimonial în problema supusă dezbaterii are obligația să anunțe la începutul ședinței
interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective pentru a nu lua parte la
deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe proiectul ordinii de zi.
Avem astfel de situații?
Ințeleg că nu avem.
La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico – economice pentru obiectivul
de investiții “Realizare subtraversări pe DJ 504, pe raza comunei Orbeasca, la km.
66+210,km. 66+476, km.68+164 și km. 68+450”, în faza documentație de avizare a
lucrărilor de intervenții.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a
documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții “Realizare
subtraversări pe DJ 504, pe raza comunei Orbeasca, la km. 66+210,km. 66+476,
km.68+164 și km. 68+450”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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Cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor și a documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții
“Realizare subtraversări pe DJ 504, pe raza comunei Orbeasca, la km. 66+210,km.
66+476, km.68+164 și km. 68+450”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de
intervenții.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin
Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
“Teleormanul, pentru anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de
cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul, pentru anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și 17
voturi „împotrivă”, grupul PNL (Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan,
Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu
Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu
Dan, Prună Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre privind
aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul
Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul, pentru
anul 2022 nu a fost adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman
nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii
ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede, cu modificările și completările
ulterioare.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Având în vedere că la anexa nr. 1 a acestui proiect de hotărâre a fost depus un
amendament de modificare care v-a fost transmis, supun la vot amendamentul.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
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Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni
PSD plus votul președintelui, (Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara,
Ciocîrlan Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu,
Nicodim Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion
Dumitru, Toțe Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) amendamentul a fost
adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
De asemenea, la anexa nr. 2 a acestui proiect de hotărâre a fost depus un
amendament de modificare care v-a fost transmis.
Supun la vot amendamentul.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni
PSD plus votul președintelui, (Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara,
Ciocîrlan Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu,
Nicodim Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion
Dumitru, Toțe Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) amendamentul a fost
adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiori
de Vede, cu modificările și completările ulterioare, cu cele două amendamente adoptate.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD
plus votul președintelui, (Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan
Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim
Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe
Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 38
din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului
de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede, cu modificările și completările ulterioare, cu
cele două amendamente adoptate.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice, a
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contribuţiei persoanelor vârstnice şi a contribuţiei susţinătorilor legali ai
persoanelor vârstnice din Centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice
Furculeşti şi Cervenia şi categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la
stabilirea venitului lunar pe membru de familie, din structura Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de
întreţinere a persoanelor vârstnice, a contribuţiei persoanelor vârstnice şi a contribuţiei
susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele rezidențiale pentru persoane
vârstnice Furculeşti şi Cervenia şi categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la
stabilirea venitului lunar pe membru de familie, din structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice, a contribuţiei persoanelor
vârstnice şi a contribuţiei susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele
rezidențiale pentru persoane vârstnice Furculeşti şi Cervenia şi categoriile de venituri
care vor fi luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie, din
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman,
pentru anul 2022.
La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a copiilor cu nevoi sociale şi
speciale din Centrele rezidenţiale şi de zi din structura Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de
întreţinere a copiilor cu nevoi sociale şi speciale din Centrele rezidenţiale şi de zi din
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman,
pentru anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
costului mediu lunar de întreţinere a copiilor cu nevoi sociale şi speciale din Centrele
rezidenţiale şi de zi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Teleorman, pentru anul 2022.
La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap
din Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Olteni,
Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Videle şi
Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Sf.
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Iustin” Videle din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Teleorman, pentru anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de
întreţinere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru
persoane adulte cu dizabilități Olteni, Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane
adulte cu dizabilități Videle şi Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte
cu dizabilități ”Sf. Iustin” Videle din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de
îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Olteni, Centrul de îngrijire şi
asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Videle şi Centrul de abilitare şi
reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Sf. Iustin” Videle din structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul
2022.
La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile din
bugetul propriu al județului Teleorman, pentru anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual de
acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al județului Teleorman,
pentru anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și 17
voturi „împotrivă”, grupul PNL (Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan,
Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu
Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu
Dan, Prună Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre privind
aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul
propriu al județului Teleorman, pentru anul 2022 nu a fost adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea suplimentarii numarului de posturi pentru personalul neclerical angajat in
unitatile de cult din judetul Teleorman, pe anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentarii numarului de posturi
8

pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din judetul Teleorman, pe anul
2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 32 voturi „pentru” și 1 „abţinere”( Fedeleș Raluca) s-a adoptat proiectul de
hotărâre privind aprobarea suplimentarii numarului de posturi pentru personalul
neclerical angajat in unitatile de cult din judetul Teleorman, pe anul 2022.
La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Teleorman
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Titirișcă Florin:
Credeam că domnul director a înțeles, dar se pare că nu. Trebuie să-și dea
demisia, să lase pe altcineva care să se ocupe de reorganizare, de regulamente, cu care
în general, suntem de acord. Domnul director nu mai are autoritatea morală să conducă
această instituție. Ce se întâmplă la DGASPC este un talmeș-balmeș.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
Vorbim de reorganizarea DGASPC pentru care există toate avizele necesare.
Ministerul Muncii a dat aviz, deci nu pot cere demisia unui coleg care respectă legea.
Ministerul Muncii nu și-ar fi dat avizul dacă lucrurile nu erau în ordine. Deci nu poți
cere demisia unui coleg care respectă legea.
Domnul Titirișcă Florin:
Așa ați spus și despre directorul de la bibliotecă și directoarea de la cultură. Eu nu
neg că reorganizarea, care este corectă în proporție de 80 la sută, nu trebuie făcută. Dar
cred că domnul director trebuie să plece și să nu aștepte o demitere într-un fel sau altul.
O să vedeți performanțele domnului director începând cu 2016 încoace.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
In perioada următoare voi vorbi, într-o conferință de presă, despre toate presiunile
exercitate asupra unora dintre directorii instituțiilor subordonate Consiliului Județean.
Având în vedere că acest proiect de hotărâre are un amendament de
modificare care v-a fost transmis, supun la vot amendamentul.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și 17
voturi „împotrivă”, grupul PNL (Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan,
Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu
Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu
Dan, Prună Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) voturi „împotrivă”
amendamentul nu a fost adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
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Supun la vot proiectul de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și 17
voturi „împotrivă”, grupul PNL (Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan,
Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu
Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu
Dan, Prună Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) voturi „împotrivă” proiectul de
hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Teleorman nu a fost adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale aparatului direcției,
centrelor rezidențiale și centrelor de zi aflate în structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Am o precizare de făcut în legătură cu acest proiect de hotărâre: am primit de la
Instituția Prefectului, în urma solicitării Avocatului Poporului, o adresă în care suntem
întrebați dacă am aprobat regulamentele de organizare și funcționare. Am considerat că
este normal să fiți informați.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de
organizare și funcționare ale aparatului direcției, centrelor rezidențiale și centrelor de zi
aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Teleorman.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și 17
voturi „împotrivă”, grupul PNL (Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan,
Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu
Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu
Dan, Prună Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) voturi „împotrivă” proiectul de
hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale aparatului
direcției, centrelor rezidențiale și centrelor de zi aflate în structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman nu a fost adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
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La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și
finanțate din bugetul Consiliului Județean Teleorman pentru anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean
Teleorman pentru anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și 17
voturi „împotrivă”, grupul PNL (Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan,
Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu
Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu
Dan, Prună Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) voturi „împotrivă” proiectul
de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Teleorman pentru anul 2022
nu a fost adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe
anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2022.
La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență
Alexandria pe anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Având în vedere că acest proiect de hotărâre are un amendament de
modificare care v-a fost transmis, înainte de a supune la vot acest amendament vreau să
precizez că in acest amendament, doamna vicepreședinte Raluca Fedeleș propune
diminuarea sumei de 7 milioane cu suma de 3 milioane de la cheltuieli curente. Când s-a
propus această sumă, s-au purtat discuții cu managerul spitalului și s-a pornit de la
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execuția bugetară la 31 decembrie 2021. Am crescut suma la 7 milioane pentru bunuri și
servicii , având în vedere creșterea prețurilor la utilități. Cineva dorește ca această
unitate spitalicească să nu mai funcționeze.
Supun la vot amendamentul propus.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD
plus votul președintelui, (Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan
Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim
Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe
Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) amendamentul a fost adoptat.
Doamna Raluca Fedeleș :
Vreau să explic motivele inițierii acestui amendament. Amendamentul prevede
diminuarea sumei de la ”bunuri și servicii”, dar vreau să se ia în considerare faptul că
față de anul trecut, suma a crescut cu 33 la sută. Banii au fost luați din partea de
cheltuieli și trecuți la investiții. Suma cea mai mare este cheltuită cu energia termică.
Noi vom folosi banii pentru eficientizarea sistemului energetic prin achiziționarea unei
centrale termice noi care să furnizeze căldură și celor 2 corpuri care vor apărea. Banii nu
pleacă nicăieri.
Domnul Bleajă Cornel :
Doamna Fedeleș, vreți să schimbați un sistem vechi cu unul nou. Care este
orizontul de timp ?
Doamna Raluca Fedeleș :
Depinde cât durează procedura de achiziții. Cei de la administrativ de la Spital,
cei care se ocupă de centrală, știu ce parametrii tehnici trebuie să îndeplinească noua
centrală și să fie demarate procedurile de achiziție.
Domnul Bleajă Cornel :
Facturile la utilități au crescut cu 80 la sută, iar majorarea bugetului este de doar
33 la sută. Haideți să lăsăm banii așa cum sunt prevăzuți, pentru funcționare și printr-o
suplimentare a bugetului să prevedem bani pentru noua centrală termică.
Doamna Raluca Fedeleș :
Dacă la jumătatea anului constatăm că banii nu ajung, putem face o rectificare
bugetară.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Vreau să fac câteva precizări. Nu este nicio legătură între cazanele primite de la
primăria Alexandria și facturile care au crescut foarte mult. Nu înseamnă că dacă vor fi
acele cazane vor scădea prețurile la facturi. Pe de altă parte, pentru aceste cazane nu s-a
alocat nicio sumă de bani, ele sunt donate, doar pentru procedurile de transfer este
prevăzută o sumă.
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Doamna Raluca Fedeleș :
Domnule președinte, acele echipamnete au cel puțin 10 ani.
Domnul Vrăjitoarea Emilian:
Ce este mai eficient, să luăm un cazan sau o centrală nouă sau să folosim un
cazan vechi. Am alocat în fiecare an bani cu nemiluita la Spitalul Județean Alexandria.
Niciodată nu a fost pus în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea. Eu sunt de acord
cu achiziționarea unui cazan nou.
Domnul Petculescu Marian:
Despre eficiența energetică a Spitalului de Urgență Alexandria cred că nu ar trebui
să vorbim noi, ci specialiștii. Un studiu de eficiență energetică ar fi foarte necesar. In
perioada următoare se va da în folosință și corpul nou și nu se justifică cumpărarea unui
cazan sau a unei centrale în acest moment până când nu știm necesitatea energetică a
spitalului.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Am făcut referire la diminuarea sumei în condițiile în care facturile s-au dublat. In
aceste condiții, banii ajung pentru 3 luni iar o rectificare nu poate fi făcută mai devreme
de jumătatea anului. Nu vreau să riscăm să nu avem bani pentru plata utilităților. Cine
își asumă responsabilitatea, dumneavoastră decideți.
Doamna Raluca Fedeleș :
Spitalul Județean de Urgență are și alte surse de finanțare. Dacă nu ajung banii
pentru plata facturilor, au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2022 cu amendamentul
adoptat.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD
plus votul președintelui, (Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan
Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim
Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe
Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2022 a fost
adoptat integral.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie
Roșiori de Vede pe anul 2022.
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Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Având în vedere că acest proiect de hotărâre are un amendament de
modificare care v-a fost transmis, supun la vot amendamentul.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD
plus votul președintelui, (Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan
Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim
Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe
Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) amendamentul a fost adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede pe anul 2022 cu
amendamentul adoptat.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede pe
anul 2022 cu amendamentul adoptat.
La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2022 și estimările
pentru anii 2023-2025.
Potrivit dispozițiilor legale, proiectul bugetului se aprobă pe capitole, subcapitole,
titluri, alineate și anexe.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
La anexa nr. 1- Sectiunea de functionare a acestui proiect de hotărâre este depus
un amendament de modificare și completare care v-a fost transmis. Prin acest
amendament doamna vicepreședinte Fedeleș Raluca propune asigurarea finanțării
cheltuielilor de transport pentru elevi. O rog pe doamna Putineanu Eliza, directorul
economic, să ne spună dacă din punct de vedere legal Consiliul Județean poate face
această cheltuială.
Doamna Putineanu Eliza :
Nu vă pot spune dacă este acoperită sfera de legalitate. La acest amendament,
doamna vicepreședinte Raluca Fedeleș , care este inițiator, are și fundamentarea. Eu pot
spune dacă din punct de vedere economic este prevăzută suma. Noi suntem aici o echipă
și din punct de vedere legal vom stabili împreună cu colegii de la Direcția Juridică.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Care este actul normativ care prevede această cheltuială?
Doamna Putineanu Eliza :
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Nu am cunoștință că există un act care să prevadă clar plata transportului elevilor.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Dacă nu aveți cunoștință de o prevedere legală, propun să luăm o pauză pentru a vă
putea informa.
Urmează o pauză de 15 minute.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
După pauză, pentru a stabili dacă există cvorum de prezență necesar pentru
desfășurarea legală a acestei ședințe, doamna Silvia Oprescu, secretarul general al
județului, a procedat la efectuarea apelului nominal al consilierilor județeni.
Doamna Silvia Oprescu :
Mulțumesc, domnule președinte.
În urma apelului nominal după pauză, la ședinţă participă 32 consilieri din totalul
de 32 consilieri în funcţie, ședinţa de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat
cvorumul de prezenţă necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședinţe ordinare.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Rog colegele dacă au studiat să ne informeze.
Doamna Iuliana Ionescu:
Am identificat o prevedere legală care nu ne permite să facem această cheltuială. In
conformitate cu art. 84 alin 13 din Legea nr.1/2011 prevede următoarele:” Elevilor care
nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport
între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor
școlare, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt
școlarizați, în limita a 50 km.”Având în vedere că se face plata din bugetul Min isterului
Educației, nu putem noi să decontăm aceste sume.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Din punct de vedere al oportunității nu am nicio obiecție, dar noi aici discutăm
legalitatea nu oportunitatea. Ne-am adresat UNCJR cu o solicitare de modificare a
legislației, astfel încât, ori Ministerul Educației să deconteze integral cheltuielile de
transport ale elevilor, ori să permită Consiliului județean să suplimenteze fondurile
pentru decontarea acestor cheltuieli. Acesta este motivul pentru care eu, deși nu contest
oportunitatea, nu voi vota acest amendament, neavând un cadru legal care să ne permită
acest lucru.
Supun la vot amendamentul propus.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD
plus votul președintelui, (Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan
Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim
Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe
Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) amendamentul a fost adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
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Supun la vot anexa nr. 1 - Sectiunea de functionare a bugetului propriu al județului
Teleorman pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025 cu amendamentul adoptat.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD
plus votul președintelui, (Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan
Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim
Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe
Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) s-a adoptat Sectiunea de functionare a bugetului
propriu al județului Teleorman pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025 cu
amendamentul adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Voi da citire atât secțiunii de dezvoltare cât și amendamentului depus de doamna
vicepreședinte Raluca Fedeleș.
In acest amendament se propune un drum județean nou care să fie paralel cu DN 6
și poate ne oferă doamna vicepreședinte mai multe informații.
Doamna Raluca Fedeleș :
Am gândit să facem un studiu de fezabilitate pentru un drum județean care să preia
o parte din traficul de pe DN 6. Am discutat și cu colegii de la Consiliul Județean
Giurgiu să găsească și ei o soluție care să iasă la Naipu. Dar vom vedea ce soluție
tehnică ne poate oferi studiul de fezabilitate.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Ințeleg că este un drum județean nou paralel cu DN 6. M-am uitat în domeniul
public și nu am văzut o suprafață de teren care să facă parte din domeniul public sau
privat al județului, pe care să putem să facem această investiție. De ce să cheltuim banii
pe studiu de fezabilitate în condițiile în care nu există teren pentru construcția acestui
drum ? Eu voi vota împotriva acestui amendament.
Supun la vot amendamentul depus la anexa nr. 2- Sectiunea de dezvoltare a acestui
proiect de hotărâre .
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD
plus votul președintelui, (Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan
Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim
Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe
Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) amendamentul a fost adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
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Supun la vot anexa nr. 2 - Sectiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului
Teleorman pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD
plus votul președintelui, (Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan
Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim
Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe
Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) s-a adoptat Sectiunea de dezvoltare a bugetului
propriu al județului Teleorman pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025 cu
amendamentul adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Având în vedere că la anexa nr. 3- Programul de investitii publice pe anul 2022 a
acest proiect de hotărâre este depus un amendament de modificare și completare care va fost transmis, supun la vot amendamentul.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD
plus votul președintelui, (Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan
Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim
Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe
Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) amendamentul a fost adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Supun la vot anexa nr. 3- Programul de investitii publice pe anul 2022 a bugetului
propriu al județului Teleorman pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025 cu
amendamentul adoptat.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD plus
votul președintelui, (Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan Marius,
Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim Mircea,
Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe Marioara, Vlad
Eugen, Voicilă Florea) s-a adoptat anexa nr. 3- Programul de investitii publice pe anul
2022 a bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2022 și estimările pentru anii
2023-2025 cu amendamentul adoptat.
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Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Având în vedere că la anexa nr. 4- Bugetul general al judetului Teleorman pe anul
2022 și estimări pentru anii 2023-2025 a acest proiect de hotărâre este depus un
amendament de modificare și completare care v-a fost transmis, supun la vot
amendamentul.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD
plus votul președintelui, (Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan
Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim
Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe
Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) amendamentul a fost adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Supun la vot anexa nr. 4- Bugetul general al judetului Teleorman pe anul 2022 și
estimări pentru anii 2023-2025.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD
plus votul președintelui, (Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan
Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim
Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe
Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) s-a adoptat anexa nr. 4- Bugetul general al
judetului Teleorman pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025 cu amendamentul
adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului
Teleorman pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD plus
votul președintelui, (Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan Marius,
Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim Mircea,
Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe Marioara, Vlad
Eugen, Voicilă Florea) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
propriu al județului Teleorman pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025.
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Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului
salariilor de bază pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025, ale instituțiilor
și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Având în vedere că la acest proiect de hotărâre este depus un amendament de
modificare care v-a fost transmis, supun la vot amendamentul.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD
plus votul președintelui, (Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan
Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim
Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe
Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) amendamentul a fost adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și
cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2022 și
estimările pentru anii 2023-2025, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea
Consiliului Județean Teleorman cu amendamentul adoptat.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD
plus votul președintelui, (Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan
Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim
Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe
Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului
salariilor de bază pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025, ale instituțiilor și
serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman cu amendamentul
adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al
județului Teleorman în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Teleorman.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
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Supun la vot proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Serviciului Public
Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman în Direcția Județeană de
Evidență a Persoanelor Teleorman.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind schimbarea
denumirii Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului
Teleorman în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Teleorman.
La punctul 18 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de
menținere a calității aerului în județul Teleorman pentru anul 2021.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului anual cu privire la
stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul
Teleorman pentru anul 2021.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a
calității aerului în județul Teleorman pentru anul 2021.
Următorul proiect de pe ordinea de zi privește aprobarea Strategiei de
dezvoltare durabilă a județului Teleorman pentru perioada 2021-2030.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi
Domnul Vlad Eugen:
Domnule președinte, noi adoptăm în anul 2022 o strategie care începe în 2021.
Deci, aprobăm în 2022 activități pentru anul 2021.
Domnul vicepreședinte Florescu Adrian:
Strategia veche a fost până în anul 2021. Această strategie este făcută pentru anii
2022 – 2030.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare
durabilă a județului Teleorman pentru perioada 2021-2030.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Teleorman pentru perioada 20212030.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâre v-a fost transmisă și ”Informarea
privind activitatea desfășurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Teleorman
în trimestrul IV/2021” și Planul strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
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Teleorman pe anul 2022. Dacă aveți observații sau propuneri pe marginea acestui
material vă rog să le prezentați.
De asemenea, v-a fost transmisă pe mail și adresa Parchetului de pe lângă Curtea de
Apel București prin care se solicită să ne pronunțăm în legătură cu
exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la un imobil aflat pe lista
monumentelor istorice, situat în mun. Alexandria, strada Av. Colfescu nr. 41.
Pentru mai multe informații o rog pe doamna secretar general să ne facă o scurtă
prezentare.
Doamna Silvia Oprescu :
Am primit o adresă de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
prin care ni se solicită, ca până la data de 24 februarie să ne pronunțăm în legătură cu
exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune sau nu, cu privire la un imobil din
municipiul Alexandria. In conținut este vorba despre un contract de vânzare-cumpărare
între 2 persoane fizice, autentificat la notar, fără a se verifica de către notar că este
monument istoric. Inainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare era nevoie
de obținerea, de la instituțiile abilitate a unui aviz care să permită încheierea aceastui
contract. Acest dosar se află în soluționare la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
București.
Domnul Titirișcă Florin:
Părerea mea este că da, trebuie să ne exprimăm dreptul de preemțiune. Este vorba
despre un imobil al cărui teren, evaluat la 70.000 euro, valorează cel puțin dublu.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Supun la vot propunerea de exercitare a dreptului de preemțiune cu privire la acest
un imobil.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD
plus votul președintelui, (Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan
Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim
Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe
Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) propunerea de exercitare a dreptului de
preemțiune cu privire la acest imobil nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării.
Hotărârile care privesc dobândirea unor bunuri se adoptă cu 2/3 din numărul
consilierilor județeni în funcție.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Dacă aveţi alte probleme?
Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinţei și vă mulţumesc
pentru participare.
Președinte
Adrian Ionuț Gâdea

Secretar general al județului
Silvia Oprescu
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