ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
Proces verbal
al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 31 martie 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 Palatul Administrativ, la sala mare.
Sunt prezenți în sala de ședință vicepreședinții, 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. In calitate de
invitați: Aura Ion – ADI ”Teleormanul”, Dragomirescu Florinel – DGASPC Teleorman,
Cârstea Viorel - Serviciul de Deservire, Pază și Protocol.
Pentru a stabili dacă există cvorum de prezență necesar pentru desfășurarea legală
a acestei ședințe, doamna Iuliana Ionescu, înlocuitorul de drept al secretarului general al
județului, va proceda la efectuarea apelului nominal al consilierilor județeni.
Doamna Iuliana Ionescu.
Mulțumesc, domnule președinte.
În urma apelului nominal la ședinţă participă 32 consilieri din totalul de 32
consilieri în funcţie(domnul Simion Dumitru participă în sistem videoconferință prin
intermediul aplicației ZOOM), 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 4 martie 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 4 martie 2022.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
Mulțumesc, doamna Ionescu„!
Doamnelor și domnilor consilieri,
1

Odată cu transmiterea convocării și materialelor ați luat la cunoștință de ordinea de
zi a ședinței.
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Teleorman nr. 152 din 13 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor
de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman, pe principalele domenii de
activitate.
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 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a
Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul
2022.
Inițiator: Florescu Adrian, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
4. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor imobile, proprietate
publică a județului Teleorman din ”Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi
Speciale Alexandria”, respectiv ”Centrul de primire în regim de urgență a copilului
7-14 ani” în ”Locuințe de serviciu”.
Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Deservire, Pază
și Protocol al Consiliului Județean Teleorman a unor bunuri imobile, proprietate
publică a județului Teleorman.
Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului privat al județului Teleorman.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiții Reabilitare imobil ”Clădire (fost sediu
Ansamblul de cântece și dansuri Burnasul)”, situat în municipiul Alexandria,
proprietate privată a județului Teleorman, în faza documentație de avizare a
lucrărilor de intervenții.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 601B, Cosmești (DJ 601C) – Siliștea (DJ
701), km 14+540 – km 22+704 (L=8,164 km)”, în fazele Proiect pentru autorizarea
executării lucrărilor de construire – P.A.C. și Proiect de organizare a execuției
lucrărilor – P.O.E.
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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 cofinanțării și a cotei-părți din
cheltuielile de funcționare a serviciilor sociale care funcționează în mediul rural,
pentru anul 2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru prestarea unor
activități de evidență a persoanelor și de stare civilă, reprezentând venituri proprii
ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului
Teleorman.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale sub formă de
cotizație, a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de
membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul
2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Teleorman nr. 15 din 31 ianuarie 2019, privind aprobarea organigramei și
a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, cu modificările și
completările ulterioare.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
16. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de activitate.
Inițiator: 11 consilieri județeni
17. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la
Hotărârea nr. 32 din 18.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede pe anul 2022.
Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
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18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul
2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
19. Diverse.
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi vă propun suplimentarea acestuia
cu încă cinci proiecte de hotărâre, respectiv:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 109 din 17 iunie 2021, privind participarea Județului Teleorman,
prin Consiliul Județean Teleorman, în parteneriat cu Direcția Generală
Anticorupție în vederea realizării proiectului ”Anticorupție prin etică, integritate și
transparență la nivelul județului Teleorman”, cu modificările ulterioare.
Inițiator: Florescu Adrian, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Teleorman nr. 12 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru fondul forestier proprietate publică a
Județului Teleorman, aflat în administrarea Direcției Silvice Teleorman, prin
Ocolul Silvic Alexandria.
Inițiator: Florescu Adrian, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu
modificările și completările ulterioare.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 130 din 30 august 2016, privind plata unor cotizații anuale.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Județului Teleorman, prin
Consiliul Județean Teleorman, ca membru susținător la Societatea Națională de
Cruce Roșie – Filiala Teleorman.
Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
Domnul Titirișcă Florin:
Domnule președinte, propun ca proiectul de hotărâre care se află la punctul 16 pe
ordinea de zi să trecă la primul punct, iar în condițiile în care va fi votat, nu va mai fi
necesar să votăm proiectul aflat acum la nr. 1 pe ordinea de zi.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Supun la vot proiectul ordinii de zi suplimentat, inclusiv cu propunerea făcută de
domnul Titirișcă Florin.
- Cine este pentru ?
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- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 32 voturi ”pentru” și 1 vot ”împotrivă”( domnul Vlad Eugen), ordinea de zi a
fost adoptată
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?
Nu sunt.
La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe
principalele domenii de activitate.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Vlad Eugen:
Domnule președinte, aducerea în față a acestui proiect de hotărâre consider că a
fost o greșeală. Dar așa se vede cum numărul de voturi este mai important decât
legalitatea. Eu am altă propunere: acest proiect de hotărâre ar trebui amânat. In primul
rând pentru că nu are aviz de legalitate. Apoi, nu este o urgență pentru județ. Nimeni din
județ nu suferă, decât o singură persoană, că sunt 11 membri în comisii și nu 15. Vă
reaminstesc că hotărârea nr. 152 din 13 noiembrie 2020, prin care s-au constituit
comisiile, a fost realizată pe baza consensului dintre liderii celor două partide, domnul
președinte Gâdea de la PSD și domnul președinte Pîrvulescu de la PNL. Să lăsăm liderii
celor două partide să gestioneze această problemă, iar domnul președinte Gâdea să
inițiaze, apoi, un proiect de hotărâre.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Inițiatorii sunt de acord?
Domnul Titirișcă Florin:
Regulamentul ne permite acest lucru, fie că vă convine fie că nu. Poate că domnii
Gâdea și Pîrvulescu s-au întîlnit și au avut o înțelegere, pe care eu nu am vazut-o. Vă
informez că m-am întâlnit cu domnul Ilie Sorin, liderul grupului PSD, nu am ajuns la un
consens, pentru că dacă un partid are majoritate și altul nu, este greu de ajuns la o
înțelegere. De aceea noi vrem să se supună la vot și majoritatea decide.
Domnul Ilie Sorin:
Este adevărat că m-am întâlnit cu liderul de grup al PNL, dar în momentul acela
nu aveam un mandat din partea colegilor mei, iar la noi toate hotărârile se iau prin
consens. Mi-am informat colegii și nimeni dintre noi, din grupul consilierilor județeni
PSD, nu consideră de maximă necesitate, importanță și urgență promovarea unui astfel
de proiect de hotărâre. De asemenea, trebuie respectat articolul din Codul administrativ
care prevede ca fiecare membru al comisiei să-și dea acordul și să aibă o pregătire
profesională compatibilă cu domeniul care face obiectul comisiei respective. Numai
pentru faptul că grupul dumneavoastră are un vot în plus nu justifică luarea unor decizii
care nu respectă prevederile actelor normative. Acesta este punctul nostru de vedere.
Domnul Titirișcă Florin:
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Acum este momentul să spuneți dacă vreți să faceți parte din comisiile stabilite de
noi. Vă rog să răspundeți dacă da sau nu?
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Până la acord pornim de la legalitate. In primul rând proiectul nu are aviz de
legalitate. In al doilea rând nu există negociere între cele două grupuri, nu avem un
proces verbal semnat de liderii ambelor grupuri. Deși proiectul de hotărâre a fost inițiat
pe 15 februarie adresa trimisă de domnul Titirișcă a fost înregistrată pe 2 martie, deși ar fi
trebuit să fie trimisă anterior sau în aceeași zi. Conform Codului administrativ adresa
trebuia trimisă și președintelui consiliului județean, nu doar secretarului general. Din
considerente care țin de prevederile Codului administrativ și Regulamentului de
organizare și funcționare a consiliului județean, eu voi vota împotriva acestui proiect de
hotărâre.
Domnul Titirișcă Florin:
Ați amintit de Regulament, deci, vreți să faceți parte din aceste comisii?
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Noi vorbim de legalitatea pe fond a acestui proiect de hotărâre, nu de etapa
componenței. Dacă nu a existat o negociere și un consens, deci nu au fost respectate
etapele constituirii comisiei, nu putem vorbi de componență. Colegii din grupul PSD
trebuie să se întâlnească și în funcție de pregătirea profesională să stabilească din ce
comisie vor face parte.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate
ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de activitate.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri
Doamna, Ionescu Iuliana, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Ionescu Iuliana :
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 aprobat proiectul de hotărâre privind reorganizarea comisiilor
de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de activitate.
Domnul Vlad Eugen:
Vreau să-i infomez pe colegi că această hotărâre va fi atacată în contencios
administrativ. Vom sesiza și Instituția Prefectului pentru lipsa avizului de legalitate. Vă
informez că hotărârea nr. 101 pe care v-am avertizat că o vom ataca în contencios
administrativ, cea în care ați desemnat două persoane neidentificate fizic pentru a face
parte din AGA a Eurobac Turnu Măgurele, a fost pierdută de dumneavoastră.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
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.
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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 Ionescu Iuliana, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Ionescu Iuliana :
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 a fost respins
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La punctul trei 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
”Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Vlad Eugen:
Domnule președinte, eu cred că nici acest proiect de hotărâre nu ar trebui să treacă.
Dacă proiectul anterior pentru care există un raport de activitate și care a demonstrat că
la această instituție se face treabă nu am aprobat să virăm banii, de ce i-am da pentru
acest proiect de hotărâre doar ca să-și ia salariile cei care stau acolo. Am impresia că
suma este și mai mare decât cea de anul trecut.
Domnul Florescu Adrian:
Cu tot respectul pentru domnul consilier județean Vlad, Consiliul județean m-a
mandatat să reprezint această instituție în ADI ”Managementul Deșeurilor Teleorman”.
Nu cunosc activitatea celeilalte entități la care și Consiliul județean are 1 %, vorbesc de
Apa Serv. Bănuții ăștia merg pentru funcționarea asocieției fără de care ar fi imposibilă
gestionarea activității de preluare a gunoiului din toate cele 97 UAT-uri. Sigur că și
personalul de acolo este plătit din acești bani. Poate ne gândim, pe viitor, să creștem
contribuția către acest ADI pentru a avea un serviciu de calitate la standarde europene.
Susțin aceste proiect de hotărâre pe care l-am și inițiat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Câteva precizări pentru o informare corectă. Consiliul județean are 12 %, nu 1 %.
Pe de altă parte, de acord cu scopul și motivația adoptării acestui proiect de hotărâre.
Aceleași argumente sunt valabile și pentru proiectul de hotărâre anterior care nu a fost
votat. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul” gestionează un proiect de
alimentare cu apă a unor localități, în valoare de 190 milioane de euro, foarte important
pentru locuitorii județului Teleorman.Cu ceva vreme în urmă tot dumneavoastră,
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consilierii PNL, ați propus să nu mai aprobăm nicio cotizație în lipsa unui raport de
activitate. Deci, nu votăm un proiect care are în spate raport de activitate, dar suntem
invitați să votăm un proiect care nu are raport de activitate. Există unitate în promovarea
proiectelor de hotărâre sau votăm în funcție de cum avem interese?
Dacă s-a cerut raport de activitate de ce nu s-a realizat? Ce se întâmpă acolo? Care
este situația licitației pentru desemnarea unui operator? Dacă luăm niște decizii, le
respectăm? Avem aceeași unitate în luarea deciziilor sau nu? Pentru aceste considerente,
voi vota împotriva acestui proiect de hotărâre.
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 ”Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna Ionescu Iuliana, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Ionescu Iuliana :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 voturi ”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 contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul
Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul
Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2022.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
schimbarea destinației unor imobile, proprietate publică a județului Teleorman din
”Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale Alexandria”, respectiv ”Centrul
de primire în regim de urgență a copilului 7-14 ani” în ”Locuințe de serviciu”.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind schimbarea destinației unor imobile,
proprietate publică a județului Teleorman din ”Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi
Speciale Alexandria”, respectiv ”Centrul de primire în regim de urgență a copilului 7-14
ani” în ”Locuințe de serviciu”.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind schimbarea
destinației unor imobile, proprietate publică a județului Teleorman din ”Centrul Teritorial
pentru Copii cu Nevoi Speciale Alexandria”, respectiv ”Centrul de primire în regim de
urgență a copilului 7-14 ani” în ”Locuințe de serviciu”.
La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
darea în administrare Serviciului de Deservire, Pază și Protocol al Consiliului
Județean Teleorman a unor bunuri imobile, proprietate publică a județului
Teleorman.
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Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Doamna Fedeleș Raluca:
Aș dori să adresez o întrebare doamnei director a Direcției tehnice. De ce este
necesară darea în administrare SDPP? De ce nu pot rămâne aceste apartamente în
administrarea Consiliului județean?
Doamna Pascuțu Victorița:
Pentru că nu are cine să le administreze. Nu avem compartiment pentru
administrare.
Doamna Fedeleș Raluca:
Palatul administrativ de cine este administrat?
Doamna Pascuțu Victorița:
Palatul administrativ se află în domeniul public al statului și în administrarea
Consiliului județean.
Doamna Fedeleș Raluca:
Deci, aceste apartamente pot fi în administrarea Consiliului județean, iar de
reparații se va ocupa SDPP.
Doamna Păscuțu Victorița:
Și cum se plătesc toate aceste reparații?
Doamna Fedeleș Raluca:
La un moment dat, în proiectul de hotărâre, se stipulează că: ”se vor încheia
contracte de închiriere între Serviciul de Deservire, Pază și Protocol al Consiliului
Județean Teleorman și personalul medical, care vor fi accesorii ale contractelor
individuale de muncă. Cum un contract de închiriere poate fi accesoriu la contractul de
muncă?
Domnul Vlad Eugen:
Contractul de închiriere a locuinței de serviciu este accesoriu la contractul de
muncă.
Doamna Fedeleș Raluca:
Părerea mea este că aceste apartamente trebuie păstrate în administrarea
Consiliului județean și să fie repartizate medicilor din unitățile sanitare la care
managementul asistenței medicale este asigurat de Consiliul județean.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Vorbim despre niște apartamente care vor fi repartizate ca locuințe de serviciu,
lucru care s-a mai întâmplat de-a lungul timpului. Se dau în administrarea Serviciul de
Deservire, Pază și Protocol pentru că nu avem la Consiliul județean compartiment care
să ingienizeze, să repare aceste apartamente. Dacă vă uitați în conținutul proiectului de
hotărâre, în termen de 60 de zile, Consiliul Județean va elabora Regulamentul privind
repartizarea locuințelor de serviciu. Vom stabili în acest regulamnet toate condițiile.
Deci, administrarea, în sensul de curățenie, igienizare, reparații, să rămână la SDPP, iar
repartizarea locuințelor să se facă prin Regulamentul pe care îl vom elabora noi,
Consiliul județean.
Domnul Vrăjitoarea Emilian:
Mi se pare un nonsens ca noi să dăm în administrare unui serviciu care se ocupă
de întreținere. Apartamentele să rămână la Consiliul județean și reparațiile să fie făcute
de Serviciul de Deservire, Pază și Protocol.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
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Supun la vot proiectul de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de
Deservire, Pază și Protocol al Consiliului Județean Teleorman a unor bunuri imobile,
proprietate publică a județului Teleorman.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna Ionescu Iuliana, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Ionescu Iuliana :
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
darea în administrare Serviciului de Deservire, Pază și Protocol al Consiliului Județean
Teleorman a unor bunuri imobile, proprietate publică a județului Teleorman a fost
respins.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului
Teleorman.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care
aparțin domeniului privat al județului Teleorman.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
In unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind actualizarea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman.
La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de
investiții Reabilitare imobil ”Clădire (fost sediu Ansamblul de cântece și dansuri
Burnasul)”, situat în municipiul Alexandria, proprietate privată a județului
Teleorman, 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 Reabilitare imobil ”Clădire (fost sediu
Ansamblul de cântece și dansuri Burnasul)”, situat în municipiul Alexandria, proprietate
privată a județului Teleorman, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna Ionescu Iuliana, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Ionescu Iuliana :
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
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Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu
Dan, Prună Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian), proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de
investiții Reabilitare imobil ”Clădire (fost sediu Ansamblul de cântece și dansuri
Burnasul)”, situat în municipiul Alexandria, proprietate privată a județului Teleorman, în
faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții a fost respins.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții
”Modernizare DJ 601B, Cosmești (DJ 601C) – Siliștea (DJ 701), km 14+540 – km
22+704 (L=8,164 km)”, în fazele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de
construire – P.A.C. și Proiect de organizare a execuției lucrărilor – P.O.E.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 601B, Cosmești (DJ 601C) –
Siliștea (DJ 701), km 14+540 – km 22+704 (L=8,164 km)”, în fazele Proiect pentru
autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C. și Proiect de organizare a
execuției lucrărilor – P.O.E.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ
601B, Cosmești (DJ 601C) – Siliștea (DJ 701), km 14+540 – km 22+704 (L=8,164 km)”,
în fazele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C. și Proiect
de organizare a execuției lucrărilor – P.O.E
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:
Propun domnului director, pe final de mandat, pentru a debloca situația creată, să
se consulte cu toți angajații și să facă organigrama așa cum trebuie. Altfel, venim noi cu
amendamente data viitoare și vom vota acest proiect de hotărâre.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
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 Ionescu Iuliana, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Ionescu Iuliana :
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
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Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu
Dan, Prună Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) amendamentul nu a fost adoptat
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Supun la vot proiectul de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna Ionescu Iuliana, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Ionescu Iuliana :
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
reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a
fost respins.
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.
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 , Ionescu Iuliana, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Ionescu Iuliana :
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 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 a fost respins.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
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.
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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 Ionescu Iuliana, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Ionescu Iuliana :
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 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 cofinanțării și a cotei-părți din cheltuielile de funcționare a serviciilor
sociale care funcționează în mediul rural, pentru anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Doamna Fedeleș Raluca:
Poate ajungem la un consens. Noi decontăm 50 la sută din cheltuieli numai după ce
ei vin cu documente justificative. Anul trecut primăria Talpa a fost în imposibilitatea de a
face cheltuieli, întrucât aveau jumătatea lor de contribuție, dar nu suma integrală. Să
facem cumva să plătim la început de trimestru. Achităm cât revine pentru fiecare
trimestru, efectuează cheltuieli, decontăm la final.
Doamna Magheru Liliana:
Avem în Contractul de parteneriat o prevedere în care se spune că poate să facă
solicitarea cu cel mult o lună înainte. Această formă este cunoscută și de ei și astfel este
mai ușor de urmărit decontarea și de preîntâmpinat derapajele.
Doamna Fedeleș Raluca:
Am înțeles.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
E bine că există această clauză pentru situații de maximă urgență. Dacă s-ar respecta
legea, nu ar trebui să apeleze la o astfel de formulă. In conformitate cu Legea 273, orice
unitate administrativ teritorială trebuie să-și asigure întâi cheltuielile de funcționare,
deci nu ar trebui să avem astfel de situații.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării și a cotei-părți din
cheltuielile de funcționare a serviciilor sociale care funcționează în mediul rural, pentru
anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
cofinanțării și a cotei-părți din cheltuielile de funcționare a serviciilor sociale care
funcționează în mediul rural, pentru anul 2022.
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La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea taxelor speciale pentru prestarea unor activități de evidență a
persoanelor și de stare civilă, reprezentând venituri proprii ale Serviciului Public
Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman
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 ?
Cu unanimitate de voturi amendamentul a fost adoptat.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru
prestarea unor activități de evidență a persoanelor și de stare civilă, reprezentând venituri
proprii ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului
Teleorman.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
taxelor speciale pentru prestarea unor activități de evidență a persoanelor și de stare
civilă, reprezentând venituri proprii ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a
Persoanelor al Județului Teleorman.
La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea contribuției anuale sub formă de cotizație, a Județului Teleorman prin
Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 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 anuale sub formă
de cotizație, a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de
membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
contribuției anuale sub formă de cotizație, a Județului Teleorman prin Consiliul Județean
Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, pentru anul 2022.
La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 31
ianuarie 2019, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale
Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, cu modificările și completările ulterioare
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 31 ianuarie 2019, privind aprobarea
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organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, cu
modificările și completările ulterioare
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 31 ianuarie 2019,
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază
și Protocol, cu modificările și completările ulterioare.
La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.152 din
13 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Teleorman pe principalele domenii de activitate
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Vlad Eugen:
Domnule președinte, acest proiect de hotărâre a fost scos de pe ordinea de zi
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Doamna Iuliana Ionescu, vă rog
Doamna Iuliana Ionescu:
In condițiile adoptării proiectului de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de activitate, la
art.3 din cuprinsul acestuia se prevede ”de la data prezentei, Hotărârea Consiliului
Județean Teleorman nr. 152 din 13 noiembrie 2020 își încetează aplicabilitatea”.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 32 din 18.02.2022
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de
Pneumoftiziologie Roșiori de Vede pe anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în
Anexa la Hotărârea nr. 32 din 18.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede pe anul 2022.
Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre privind îndreptarea
erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 32 din 18.02.2022 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede pe
anul 2022.
La punctul 18 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi
Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului
pe anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al județului pe anul 2022.
Următorul proiect de pe ordinea de zi privește modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Teleorman nr. 109 din 17 iunie 2021, privind participarea
Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în parteneriat cu Direcția
Generală Anticorupție în vederea realizării proiectului ”Anticorupție prin etică,
integritate și transparență la nivelul județului Teleorman”, cu modificările ulterioare.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 109 din 17 iunie 2021, privind participarea Județului Teleorman, prin
Consiliul Județean Teleorman, în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție în
vederea realizării proiectului ”Anticorupție prin etică, integritate și transparență la nivelul
județului Teleorman”, cu modificările ulterioare.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 109 din 17 iunie 2021, privind participarea
Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în parteneriat cu Direcția
Generală Anticorupție în vederea realizării proiectului ”Anticorupție prin etică,
integritate și transparență la nivelul județului Teleorman”, cu modificările ulterioare.
Următorul proiect de pe ordinea de zi privește modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 12 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru fondul forestier proprietate
publică a Județului Teleorman, aflat în administrarea Direcției Silvice Teleorman,
prin Ocolul Silvic Alexandria.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 12 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru fondul forestier proprietate publică a
Județului Teleorman, aflat în administrarea Direcției Silvice Teleorman, prin Ocolul
Silvic Alexandria.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 12 din 31 ianuarie 2022 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru fondul forestier
proprietate publică a Județului Teleorman, aflat în administrarea Direcției Silvice
Teleorman, prin Ocolul Silvic Alexandria.
Următorul proiect de pe ordinea de zi privește modificarea statului de funcții al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, prevăzut în Anexa nr.
2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu
modificările și completările ulterioare.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea
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Consiliului Județean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu modificările și
completările ulterioare.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman,
prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 171 din 28
noiembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare
Următorul proiect de pe ordinea de zi privește modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Teleorman nr. 130 din 30 august 2016, privind plata unor
cotizații anuale.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 130 din 30 august 2016, privind plata unor cotizații anuale.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 130 din 30 august 2016, privind plata unor
cotizații anuale.
Următorul proiect de pe ordinea de zi privește aprobarea aderării Județului
Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, ca membru susținător la Societatea
Națională de Cruce Roșie – Filiala Teleorma.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Județului Teleorman,
prin Consiliul Județean Teleorman, ca membru susținător la Societatea Națională de
Cruce Roșie – Filiala Teleorman.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
aderării Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, ca membru susținător
la Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Teleorman.
Înainte de a trece la punctul ”Diverse” vreau să vă informez asupra faptului că nu
am semnat hotărârea privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a
activității direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Teleorman și a
instituțiilor subordonate acestuia adoptată în ședința extraordinară din data de 4 martie
a.c., motiv pentru care, conform prevederilor legale, trebuie să desemnăm cel puțin doi
consilieri județeni care au participat la ședință și au votat favorabil proiectul de hotărâre,
pentru a semna hotărârea.
Vă rog să faceți propuneri.
Domnul Titirișcă Florin:
Propun pe doamna Fedeleș Raluca și pe domnul Florescu Adrian.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Supun la vot cele două propuneri.
- Cine este pentru ?
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- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna Ionescu Iuliana, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Ionescu Iuliana :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 voturi ”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) au fost desemnate persoanele care vor
semna hotărârea privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a
activității direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Teleorman și a
instituțiilor subordonate acestuia.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
Domnul Cocu Bogdan:
Domnule președinte, aș dori să vă aduc la cunoștință faptul că, pe DJ 612A care
face legătura între Plopii Slăvitești si Roșiorii de Vede, nu sunt nici indicatoare nici
marcaje. Este inadmisibil ca un drum aflat în administrarea Consiliului Județean și
reabilitat de curând să nu aibă indicatoare. Pentru siguranța cetățenilor ar trebui să
remediem această situație.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Indicatoarele au fost montate, din păcate se fură. In ATOP ar trebui să fie discutat
acest subiect, mai cu seamă pentru faptul că avem probleme cu dispariția indicatoarelor
pe mai multe drumuri județene.
Domnul Vrăjitoarea Emilian:
Am discutat această problemă în ATOP, la care a fost prezent și domnul
Dumitrașcu Valentin, Inspector șef al Inspectoratului Județean de Poliție Teleorman.
Domnul Vlad Eugen:
Hotărârea privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean
Teleorman pe principalele domenii de activitate s-a aprobat. Rugămintea mea este la
secretarul general al județului ca această hotărâre să nu intre în vigoare până nu primim
aviz de legalitate de la Instituția Prefectului. Este posibil să fie câștigată acțiunea în
Contencios administrativ și toate hotărârile luate în baza avizelor comisiilor să nu fie
valabile.
Doamna Ionescu Iuliana:
Termenele sunt stabilite prin lege, nu le stabilim noi.
Domnul Titirișcă Florin:
Vă rog, în primul rând colegii de la PNL să rămână să stabilim președinții de
comisii. Pot rămâne și ceilalți colegi. Această hotărâre intră în vigoare, iar
dumneavoastră nu veți mai putea să participați la ședințele de comisii și nu veți mai lua
nici indemnizațiile.
Domnul Vlad Eugen:
Il informez pe colegul nostru, că în conformitate cu prevederile art.199 din Codul
administrative ”Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data
comunicării către persoanele cărora li se adresează”.
Domnul Ilie Sorin:
Noi funcționăm în acest moment în comisii legal constituite pentru care am
semnat. Domnule Titirișcă, nu puteți să ne integrați în comisii din care nu dorim să facem
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parte. Vă rog să nu forțați nota doar pentru că aveți un vot în plus. Mi se pare incorect din
partea dumneavoastră.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Nu puteți să vă alegeți astăzi președinții de comisii, ar fi un alt act de ilegalitate. O
hotărâre intră în vigoare din momentul în care este comunicată persoanelor cărora li se
adresează. Cred că un aviz de legalitate ar lămuri problema.
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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