ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
Proces verbal
al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 4 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. 179 alin. (2) lit. ”b” coroborate cu cele ale art.
182 alin. (4) din Codul Administrativ, a fost convocat consiliul județean în ședință
extraordinară. Ședința consiliului județean se desfășoară în Palatul Administrativ, în sala
de ședințe, cu respectarea prevederilor legale privind prevenirea efectelor pandemiei de
COVID-19.
Sunt prezenți în sala de ședință vicepreședinții, secretarul general al județului,
administratorul public, 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.
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 extraordinare.
Procesul - verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data
de 18 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 ordinare a
Consiliului Judeţean, din 18 februarie 2022.
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

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Teleorman în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului
pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din cadrul
Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria.
Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului
pentru activitatea desfășurată în anul 2021.
Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui Vicepreședinte al Consiliului
Județean Teleorman pentru exercitarea atribuțiilor Președintelui Consiliului
Județean Teleorman în situațiile prevăzute de art. 192 alin. (1) din O.U.G. nr.
157/2019 privind Codul administrativ.
Inițiator: Fedeleș Oana Raluca, vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Teleorman
4. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de analiză și
verificare a activității direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean
Teleorman și a instituțiilor subordonate acestuia.
Inițiatori: 12 consilieri județeni
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse
și Asistență Educațională Teleorman, pentru anul școlar 2021-2022.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație
Incluzivă Roșiori de Vede, pentru anul școlar 2021-2022.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație
Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2021-2022.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Județean Teleorman în Grupul de acțiune antibullying din cadrul Centrului Școlar
de Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2021-2022.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Județean Teleorman în Grupul de acțiune antibullying din cadrul Centrului
Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede, pentru anul școlar 2021-2022.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
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Doamna Raluca Fedeleș:
Domnule președinte, în calitate de inițiator, doresc să retrag de pe ordinea de zi
proiectul de hotărâre de la punctul nr.3.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
Supun la vot proiectul ordinii de zi cu propunerea doamnei vicepreședinte Raluca
Fedeleș de retragere a proiectului de hotărâre aflat la punctul nr.3.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi în forma propusă.
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? Deci, nu sunt.
Fac precizarea că toate proiectele de hotărâre inscrise în proiectul ordinii de zi se
referă la desemnare de persoane și, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4)
coroborate cu cele ale art. 139 alin (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificările și completările ulterioare, desemnarea persoanelor se face
prin vot secret.
La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în comisia de
evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de
director și director adjunct din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă
Alexandria.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Pentru acest proiect de hotărâre trebuie să desemnăm două persoane în comisia de
evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de
director și director adjunct din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă
Alexandria.
În această situație, pentru exercitarea votului secret vom folosi buletine de vot și
pentru a le completa vă rog să faceți propuneri astfel:
1. Pentru reprezentantul consiliului județean în comisia de evaluare a
probei de interviu a concursului
Domnul Florin Titirișcă propune pe domnul Emilian Vrăjitoarea.
2. Pentru membrul supleant în comisia de evaluare a probei de interviu a
concursului
Domnul Florin Titirișcă propune pe doamna Cristina Catană.
Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.
Vă mulțumesc.
Fiecare persoană este întrebată dacă acceptă.
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Propunerile fiind făcute, rog colegii care asigură secretariatul tehnic să
completeze buletinele de vot.
Procedurile fiind îndeplinite vă voi prezenta tehnica votării.
Fiecare consilier va primi câte un buletin de vot și își va exercita votul astfel: va
înscrie cuvântul „DA” în coloana „OPŢIUNE” a buletinului de vot, în dreptul
candidatului pentru care optează să fie ales și cuvântul “NU” în dreptul
candidatului/candidaților pe care nu-i dorește.
Este obligatorie completarea opțiunilor pentru fiecare candidat în parte.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
Rog pe domnul Titirișcă Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să
prezinte rezultatul votării.
Domnul Florin Titirișcă:
Domnul Vrăjitoarea Emilian dintr-un număr de 33 voturi valabil exprimate, a
obținut un număr de 33 voturi ”pentru”.
Doamna Catană Cristina dintr-un număr de 33 voturi valabil exprimate, a obținut
un număr de 33 voturi ”pentru”.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Supun la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Județean Teleorman în comisia de evaluare a probei de interviu a
concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din cadrul
Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
In unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în comisia de evaluare a probei de
interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct
din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale
individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în
anul 2021.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Pentru acest proiect trebuie să desemnăm două persoane care vor avea calitatea
de membri în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale
secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în anul 2021.
Vă rog să faceți propuneri.
Domnul Vrăjitoarea Emilian propune pe doamna Oana Raluca Fedeleș și pe
domnul Forin Nicușor Titirișcă.
Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț:
Vă mulțumesc.
Fiecare persoană este întrebată dacă acceptă.
Propunerile fiind făcute, rog colegii care asigură secretariatul tehnic să
completeze buletinele de vot.
Domnul Vlad Eugen:
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Domnule președinte, observ că sunt 2 propuneri pentru 2 consilieri din partea
PNL. Evident că dacă facem propuneri din partea consilierilor PSD, pe considerentul
”noi suntem majoritari și votam ce vrem”, nu vom obține voturi. Problema care se
pune este că doamna secretar le face niște favoruri consilierilor liberali. Multe din
hotărârile lor au primit ok-uri și nu cred că era cazul. Vreau să partcip și eu la această
evaluare, fără să dau note, să ne spunem și noi părerea.
Doamna Silvia Oprescu:
Domnule Vlad, știți că vă respect mult și apreciez opiniile dumneavoastră, chiar
dacă uneori au fost critice la adresa mea. Vreau însă să precizez un lucru și să-i asigur
atât pe consilierii PSD, cât și pe cei ai PNL că în activitatea pe care o desfășor în
exercitarea funcției, am manifestat întotdeauna obiectivitate și imparțialitate politică,
asigurând principiul respectării legalității. In cazul în care există suspiciuni că anumite
hotărâri au fost adoptate fără respectarea legii, există posibilitatea formulării unor
acțiuni în instanță.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Rog pe domnul Titirișcă Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să
prezinte rezultatul votării.
Domnul Florin Titirișcă:
Doamna Oana Raluca Fedeleș, dintr-un număr de 33 voturi valabil exprimate, a
obținut un număr de 31 voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă”.
Domnul Forin Nicușor Titirișcă, dintr-un număr de 33 voturi valabil exprimate, a
obținut un număr de 33 voturi ”pentru”.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor Comisiei de
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului
pentru activitatea desfășurată în anul 2021.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea
membrilor Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale
secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în anul 2021.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a activității direcțiilor
de specialitate din cadrul Consiliului Județean Teleorman și a instituțiilor
subordonate acestuia
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Deși în proiectul de hotărâre sunt deja nominalizate șapte persoane, dacă mai
sunt și alte propuneri, vă rog să le prezentați.
Domnul Vrăjitoarea Emilian propune pe domnii Titirișcă Florin, Comănescu
Lefterie, Popescu Dan, Mohora Mihăiță, Cocu Bogdan, Vrăjitoarea Emilian și pe
doamna Burghiu Mihaela.
Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.
Vă mulțumesc.
Fiecare persoană este întrebată dacă acceptă.
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Propunerile fiind făcute, rog colegii care asigură secretariatul tehnic să
completeze buletinele de vot.
Rog pe domnul Titirișcă Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să
prezinte rezultatul votării.
Domnul Florin Titirișcă:
Doamna Burghiu Mihaela dintr-un număr de 33 voturi valabil exprimate, a obținut
un număr de 16 voturi ”pentru” 15 ”împotrivă”și 2 ”nule”
Domnul Cocu Bogdan dintr-un număr de 33 voturi valabil exprimate, a obținut un
număr de 18 voturi ”pentru” și 15 ”împotrivă”.
Domnul Popescu Dan dintr-un număr de 33 voturi valabil exprimate, a obținut un
număr de 17 voturi ”pentru” și 15 ”împotrivă”.
Domnul Titirișcă Florin dintr-un număr de 33 voturi valabil exprimate, a obținut
un număr de 18 voturi ”pentru” și 15 ”împotrivă”.
Domnul Comănescu Lefterie dintr-un număr de 33 voturi valabil exprimate, a
obținut un 16 voturi ”pentru” 15 ”împotrivă” și 2 ”nule”
Domnul Mohora Mihăiță dintr-un număr de 33 voturi valabil exprimate, a obținut
un număr de16 voturi ”pentru” și 15 ”împotrivă” și 2 ”nule”
Domnul Vrăjitoarea Emilian dintr-un număr de 33 voturi valabil exprimate, a
obținut un număr 18 voturi ”pentru” și 15 ”împotrivă”.
Doamna Silvia Oprescu:
Domnule președinte, în urma votului, am constatat faptul că 3 din cei 7 membri
desemnați, nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a face parte din comisie. In
aceste condiții, propun amânarea pentru o ședință ulterioară sau unul din membri să
demisioneze. Precizez că în proiectul de hotărâre se specifică în mod clar că aceasta
poate funcționa cu număr impar al membrilor.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Să se consemneze în procesul verbal al ședinței faptul că în condițiile unui
număr par al membrilor, comisia nu poate lua hotărâri.
Fac precizarea că nu voi vota acest proiect de hotărâre din considerente pe care
le-am mai expus. Proiectul de hotărâre are aviz de legalitate cu obiecțiuni atât din partea
Direcției juridice, cât și din partea secretarului general.
Referitor la perioada de verificare a direcțiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Județean Teleorman și a instituțiilor subordonate acestuia, precizez că îmi
însușesc obiecțiunile formulate atât de Serviciul Juridic, cât și de secretarul general al
județului, în sensul că, perioada care poate fi supusă verificării comisiei începe de la
data constituirii Consiliului Județean Teleorman, respectiv data de 06 noiembrie 2020,
potrivit Ordinului Prefectului județului Teleorman nr.475/06.11.2020. In conformitate
cu art. 177 alin. (2) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
”Mandatul consiliului județean se exercită de la data la care consiliul județean este legal
constituit până la data la care consiliul județean nou – ales este legal constituit.”
O altă obiecțiune este legată de art.5 al hotărârii în cuprinsul căruia se stipulează
că actele cu caracter public sunt exceptate de la a fi puse la dispoziția comisiei, poate
actele care nu au caracter public sunt exceptate de la a fi puse la dispoziția comisiei.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de
analiză și verificare a activității direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean
Teleorman și a instituțiilor subordonate acestuia.
- Cine este pentru ?
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- 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
constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a activității direcțiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Județean Teleorman și a instituțiilor subordonate
acestuia.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în consiliul
de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională
Teleorman, pentru anul școlar 2021-2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Vă rog să faceți propuneri.
Domnul Titirișcă Florin propune pe domnul Vrăjitoarea Emilian.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Vă mulțumesc.
Persoana este întrebată dacă acceptă.
Propunerea fiind făcută, rog colegii care asigură secretariatul tehnic să
completeze buletinele de vot.
Rog pe domnul Titirișcă Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să
prezinte rezultatul votării.
Domnul Florin Titirișcă:
Domnul Vrăjitoarea Emilian dintr-un număr de 33 voturi valabil exprimate, a
obținut un număr de 33 voturi ”pentru”.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Supun la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Județean de
Resurse și Asistență Educațională Teleorman, pentru anul școlar 2021-2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman, pentru anul școlar
2021-2022.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul
de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede, pentru
anul școlar 2021-2022
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Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Vă rog să faceți propuneri pentru cei doi reprezentanți.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea propune pe domnul Vlad Eugen
Domnul Florin Titirișcă propune pe domnul Ivănică Relu Viorel.
Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.
Vă mulțumesc.
Fiecare persoană este întrebată dacă acceptă.
Propunerile fiind făcute, rog colegii care asigură secretariatul tehnic să
completeze buletinele de vot.
Rog pe domnul Titirișcă Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să
prezinte rezultatul votării.
Domnul Florin Titirișcă:
Domnul Vlad Eugen dintr-un număr de 33 voturi valabil exprimate, a obținut un
număr de 29 voturi ”pentru” și 4 ”împotrivă”.
Domnul Ivănică Relu Viorel dintr-un număr de 33 voturi valabil exprimate, a
obținut un număr de 33 voturi ”pentru”.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație
Incluzivă Roșiori de Vede, pentru anul școlar 2021-2022
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
In unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al
Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede, pentru anul școlar 2021-2022
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul
de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul
școlar 2021-2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Vă rog să faceți propuneri pentru cei doi reprezentanți.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea propune pe domnul Ilie Sorin.
Domnul Vrăjitoarea Emilian propune pe domnul Florin Titirișcă.
Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.
Vă mulțumesc.
Fiecare persoană este întrebată dacă acceptă.
Propunerile fiind făcute, rog colegii care asigură secretariatul tehnic să
completeze buletinele de vot.
Rog pe domnul Titirișcă Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să
prezinte rezultatul votării.
Domnul Florin Titirișcă:
Domnul Ilie Sorin dintr-un număr de 33 voturi valabil exprimate, a obținut un
număr de 29 voturi ”pentru” și 3 ”împotrivă”și 1 ”nul”
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Domnul Florin Titirișcă dintr-un număr de 33 voturi valabil exprimate, a obținut un
număr de 32 voturi ”pentru” și 1 ”împotrivă”
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație
Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2021-2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al
Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2021-2022.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Grupul
de acțiune antibullying din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă
Alexandria, pentru anul școlar 2021-2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Vă rog să faceți propuneri.
Domnul Florin Titirișcă propune pe doamna Catană Cristina.
Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.
Vă mulțumesc.
Persoana este întrebată dacă acceptă.
Propunerile fiind făcute, rog colegii care asigură secretariatul tehnic să
completeze buletinele de vot.
Rog pe domnul Titirișcă Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să
prezinte rezultatul votării.
Domnul Florin Titirișcă:
Doamna Catană Cristina dintr-un număr de 33 voturi valabil exprimate, a obținut
un număr de 33 voturi ”pentru”.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Județean Teleorman în Grupul de acțiune antibullying din cadrul Centrului
Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2021-2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Grupul de acțiune antibullying din
cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2021-2022.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Grupul
de acțiune antibullying din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiori
de Vede, pentru anul școlar 2021-2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
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Vă rog să faceți propuneri.
Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț propune pe domnul Gheorghescu Daniel.
Persoana este întrebată dacă acceptă.
Propunerile fiind făcute, rog colegii care asigură secretariatul tehnic să
completeze buletinele de vot.
Rog pe domnul Titirișcă Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să
prezinte rezultatul votării.
Domnul Florin Titirișcă:
Domnul Gheorghescu Daniel dintr-un număr de 33 voturi valabil exprimate, a
obținut un număr de 31 voturi ”pentru” și 2 voturi „împotrivă”.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Județean Teleorman în Grupul de acțiune antibullying din cadrul Centrului
Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede, pentru anul școlar 2021-2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Grupul de acțiune antibullying din
cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede, pentru anul școlar 20212022.
Doamna Silvia Oprescu :
Doresc să fac precizarea că, în conformitate cu prevederile art. 140 alin. (3) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, avem obligația să aducem la cunoștința
plenului consiliului județean că am contrasemnat hotărârea cu obiecțiuni hotărârea
privind aprobarea bugetului. Documentul privind contrasemnarea cu obiecțiuni a
hotărârii menționate v-a fost transmis pe e-mail, pentru luare la cunoștință.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Să se menționeze în procesul verbal al ședinței că și eu am semnat cu aceleași
obiecțiuni hotărârea.
Domnul Vlad Eugen:
Domnule președinte, în luna martie se împlinesc 30 de ani de la primul consiliu
județean ales democratic. Propun să organizăm o acțiune care să marcheze evenimentul.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
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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