ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 12 august 2019
Bună ziua, stimaţi colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă extraordinară pentru
astăzi, 12 august 2019, prin dispoziţia nr. 244 din 06 august a.c..
Fiind ședinţă publică, așa cum prevede Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoștinţă
dumneavoastră și locuitorilor judeţului Teleorman prin afișare la sediul instituției, fiind
publicat și pe site-ul Consiliului Judeţean.
Participă, în calitate de invitaţi, directori și funcţionari publici din aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean, conducători ai unor instituţii din subordine, precum și
reprezentanţi ai presei scrise și audio-vizuale.
În continuare dau cuvântul doamnei director al DJAPL care ține locul doamnei secretar
al județului, pe perioada concediului de odihnă
Doamna Iuliana Ionescu.
Mulțumesc.
În urma apelului nominal la ședinţă participă 25 consilieri (lipsind Bădulescu
Adrian, Cocu Bogdan, Fulga Sandu Mircea, Ivănică Relu Viorel, Toțe Marioara, Țucan
Marin, Tatu Cristina, Stoian Maria) din totalul de 33 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 iulie 2019, 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 iulie 2019.
Doamnelor și domnilor,
În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (6) coroborate cu cele ale art. 135 din
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ am întocmit
următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotarâre privind aprobarea realizării proiectului „Dotarea
ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria” și a cheltuielilor
necesare implementării.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate.
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Muzeului Județean
Teleorman, în caliatete de Beneficiar al proiectului “Dunărea – un fluviu cu o istorie
comună” și a cheltuielilor necesare pentru implementare.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții “Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km 87+000
– 94+160 (7,160 km)” în fazele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de
construire – P.A.C. și Proiect de organizare a execuției lucrărilor – P.O.E.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului
Teleorman pe anul 2019 .
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate.
5. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară
la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, în vederea acordării unor ajutoare
unităților administrativ-teritoriale din județul Teleorman pentru combaterea Pestei
Porcine Africane.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Înainte de a merge mai departe, ţin să precizez că, în conformitate cu prevederile
art. 228 alin. (1), alin (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, consilierul judeţean care are interes patrimonial în problema supusă
dezbaterii are obligația să anunțe această situație și nu poate lua parte la deliberarea și
adoptarea hotărârilor înscrise pe proiectul ordinii de zi.
Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoștinţă pentru ca abţinerea
de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei
ședinţe.
La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotarâre privind
aprobarea realizării proiectului „Dotarea ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean
de Urgență Alexandria” și a cheltuielilor necesare implementării.
Doamna consilier Paraschiv Tatiana anunță că nu participa la vot.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
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-D-na Paraschiv Tatiana
Domnule președinte, văd ca urmează să beneficieze de dotări și cabinetele de
ambulatoriu, dar ambulatoriul de neurologie nu este prins. În prezent, acest cabinet de
neurologie funcționează avand doar o masă și un scaun, ambulatoriul neavând nici măcar atât,
există doar cu numele. Nici măcar tomograful nu este al spitalului, deși am cunoștință că
trebuia să fie dat în folosință. Dotările au constat doar în amenajarea clădirii și mobilier, nu și
aparatură. Vreau să fim ajutați mai mult, neurologia fiind implicată în toate patologiile care se
prezintă la spital.
-D-nul președinte Ionel Dănuț Cristescu
Întrucât vorbim de un proiect pe fonduri europene, am sa-i dau cuvântul d-nei director
Gabriela Radu. În ceea ce privește tomograful, acesta a fost amenajat și în luna septembrie
urmează să primim autorizația pentru a începe să funcționeze efectiv.
-D-nul Iliescu Alexandru
Domnule președinte, doamna doctor este mai nouă în rândul consilierilor județeni, așa că
încerc să reformulez întrebarea dumneaei, și anume de ce în ambulatoriul integrat al Spitalului
Judetean Alexandria sunt trecute numai cabinetele care apar în această listă și de ce nu apare și
cabinetul de neurologie și probabil lipsesc și alte cabinete, mai ales că la ora actuală, bolile
neurologice sunt pe primul plan ca incidență, urmate de cele oncologice.
-D-nul președinte Ionel Dănuț Cristescu
Asa cum am spus, o invit pe doamna Gabriela Radu să ofere mai multe detalii.
-D-na Gabriela Radu, director executiv adjunct, Direcția Managementul Proiectelor cu
Finanțare Internațională
Ideea acestui proiect a pornit in anul 2018 când a existat posibilitatea de finanțare. La
depunerea acestui proiect, noi am avut un context juridic diferit față de restul județelor,
respectiv cabinetele ambulatorii fiind în policlinică în marea majoritate, nu se indeplineau
condițiile de eligibilitate. Această axă de finanțare s-a referit la reabilitarea ambulatoriilor și
dotarea acestora. Am făcut o analiză împreună cu managerul spitalului sa vedem unde putem
sa aducem o minimă dotare la cabinetele din spital care au cea mai mare nevoie de dotări,
pentru a putea beneficia de această oportunitate de minimă finanțare, așa că ne-am orientat spre
cabinetele care nu erau la vremea respectivă concesionate sau vândute. Acestea au fost criteriile
de selectare pentru cele 6 cabinete plus secția de sterilizare pentru care am și obținut finanțarea.
-D-nul președintre Ionel Dănuț Cristescu
Mulțumesc. Urmează să mai avem o discuție cu domnul manager să vedem cum putem
sprijini și cabinetul de neurologie.
-Domnul Vrăjitoarea Emilian
Domnule președinte, pe acest proiect mai pot fi incluse alte cabinete?
-Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu
Nu, nu este posibil. Dar, așa cum am spus, vom relua discuția pentru a identifica ce
necesități pentru această secție ar putea fi acoperite din fondurile consiliului județean, discuții la
care o invit și pe doamna doctor și consilier județean să ia parte.
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Dacă nu mai aveți alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea
realizării proiectului „Dotarea ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență
Alexandria” și a cheltuielilor necesare implementării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului
„Dotarea ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria” și a
cheltuielilor necesare implementării.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea participării Muzeului Județean Teleorman, în calitate de Beneficiar al
proiectului “Dunărea – un fluviu cu o istorie comună” și a cheltuielilor necesare
pentru implementare.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
-Domnul Țole Marin
Domnule președinte, înțeleg că Muzeul Județean vine în acest proiect în locul asociației
Euro Teleorman. Nu știu cu ce se ocupă această asociație și de ce s-a retras . În același timp,
mă bucur că muzeul este partener în proiect. Activitățile prevăzute sunt sistate până se operează
înlocuirile necesare și se restituie sumele de care a beneficiat de EuroTeleorman. Am vazut că
sumele nu sunt semnificative.
-Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu
Da, așa este. Toate acțiunile prevăzute în graficul de activități sunt suspendate până se
reglează și aspectele financiare.
Dacă nu mai aveți alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea
participării Muzeului Județean Teleorman, în calitate de Beneficiar al proiectului “Dunărea –
un fluviu cu o istorie comună” și a cheltuielilor necesare pentru implementare.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea participării
Muzeului Județean Teleorman, în calitate de Beneficiar al proiectului “Dunărea – un
fluviu cu o istorie comună” și a cheltuielilor necesare pentru implementare.
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții
“Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km 87+000 – 94+160 (7,160 km)”
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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.
Nu sunt, prin urmare, vă prezint proiectul de hotărâre proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ
506 Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km 87+000 – 94+160 (7,160 km)” în fazele Proiect
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C. și Proiect de organizare a
execuției lucrărilor – P.O.E.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor
tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) –
Negreni, km 87+000 – 94+160 (7,160 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 patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2019 .
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nu sunt, prin urmare, vă prezint proiectul de rectificarea bugetului propriu al
judeţului Teleorman pe anul 2019.
S-a supus la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
județului Teleorman pe anul 2019 pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al judeţului pe anul 2019.

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind alocarea
unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman,
în vederea acordării unor ajutoare unităților administrativ-teritoriale din județul
Teleorman pentru combaterea Pestei Porcine Africane.
5

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
-Domnul Florescu Adrian
Domnule președinte, am înțeles că weekend-ul trecut au fost închise târgurile și oboarele.
Acest lucru reprezintă o pierdere pentru persoanele fizice care dețin animale. Însă această
măsură generează pierderi și pentru producătorii care comercializează legume și produse
agricole. Poate împreună cu cei de la direcția sanitar-veterinară se poate gasi o soluție astfel
încât să diminuăm pierderile economice pe plan local.
Totodată, aș vrea să vă întreb dacă ați reușit să discutați la nivel guvernamental despre o
variantă de modificare a legislației. Consider că o ordonanță de urgență ar fi imperios necesară
pentru că dacă nu închidem fondurile de vânătoare unde sunt administrați porcii mistreți, nu
vom reuși să stopăm extinderea virusului. Mulțumesc.
-Domnul Vrăjitoarea Emilian
Voiam să fac aceeași precizare ca și domnul conslier în privința restricțiilor în târguri și
oboare. De asemenea, vreau să întreb dacă sumele alocate celorlalte unități adminsitrativteritoriale în ședințele anterioare, au fost încasate de către acestea. Mulțumesc.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Vă voi răspunde în ordinea luării la cuvânt, respectiv voi incepe cu răspunsul la
întrebarea domnului Florescu. Aceasstă decizie a fost luată în Comitetul Județean pentru
Situații de Urgență. Desigur așa cum spuneați și dumneavoastră, aceasta a fost o măsură
extremă. Pot să vă spun că virusul pestei porcine se transmite si prin cereale, legume și așa mai
departe. Orice contact care are loc intr-o anumită zonă are efect de propagare a acestuia. Cu
privire la demersurile pentru modificarea legislației, acum două săptămâni am luat legătura cu
factori implicați la nivel guvernamental, iar rezultatul este că în prezent se poate intra pe
fondurile de vânătoare.
-Domnul vicepreședinte Piper Florin Savu
Dacă îmi permiteți, s-a aprobat în Comitetul Național pentru Combaterea Bolilor ca toate
fondurile de vânătoare să dispună ca, în termen de 60 zile, să-și sacrifice o cotă importantă din
efectivele de mistreți.
Legat de închiderea târgurilor, acest lucru s-a întâmplat în zonele cele mai afectate de
acest virus, care din păcate, până la acest moment, nu are un antidot. Așa cum am discutat la
ședința trecută, răspândirea sa ține de mai mulți factori, inclusiv de conduita noastră a
cetățenilor, de modul cum respectăm anumite norme și reguli. În zona târgurilor unde s-a
detectat pesta, se află niște dezinfectoare, dar oamenii nu înțeleg ca trebuie sa ia contact cu
aceste zone special amenajate.
-Domnul Iliescu Alexandru
Domnule președinte, am discutat și eu cu vânători, care au spus că vânatul nu pleacă din
locurile unde are hrană și liniște, deci cei care dețin fonduri de vânătoare ar trebui să instaleze
hrănitori în aceste zone și să se asigure ca acestea sunt alimentate.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Domnule Iliescu, după cum știți, nu Consiliul Județean Teleorman a luat hotărârea să
închidă târgurile și oboarele. A fost o hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență. Noi nu facem decât să sprijinim aceste eforturi pentru diminuarea efectelor. Pe de altă
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parte, există proceduri aprobate, iar cei acreditați să intervină vor acționa ca atare. Inițial,
legislația nu permitea nici un fel de acces pe aceste fonduri de vânătoare.
-Domnul Iliescu Alexandru
Propun domnului consilier Vlad Eugen, care este și președintele ATOP, ca la următoarea
ședință să includă pe ordinea de zi și un proiect referitor la pesta porcină. Am remarcat ca
majoritatea membrilor ATOP fac parte din Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Subscriu la propunerea domnului Iliescu ca domnul Vlad Eugen să aibă în vedere pentru
ședința ATOP din această lună un punct pe ordinea de zi referitor la acest aspect, ședință la care
voi participa și eu. Cât privește partea de ordine și siguranță publică, vreau să reluam discuțiile
despre posibilitatea formării unor echipaje mixte în zona școlilor și liceelor.
Referitor la întrebarea domnului Vrăjitoarea, confirm încasarea sumelor alocate unităților
adminsitrativ teritoriale pentru diminuarea efectelor virusului de Pestă Porcină Africană, doar
că nu toate aceste unități au înțeles că aceste sume se vor deconta doar pentru substanțe de
dezinfectare.
Dacă nu mai sunt alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind alocarea unei
sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, în vederea
acordării unor ajutoare unităților administrativ-teritoriale din județul Teleorman pentru
combaterea Pestei Porcine Africane.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de
rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, în vederea acordării unor
ajutoare unităților administrativ-teritoriale din județul Teleorman pentru combaterea Pestei
Porcine Africane.
-Domnul Vlad Eugen
Domnule președinte, fiind ședință extraordinară, nu există pe ordinea de zi secțiunea
Diverse, însă vreau să fac cunoscut faptul că odată cu apariția noului cod administrativ și în
urma unei discuții pe care am avut-o cu doamna secretar al județului, la comisia juridică am
elaborat un fel de regulament privind funcționarea comisiilor de specialitate, întrucât activitatea
în aceste comisii a devenit extrem de complexă . Am distribuit acest regulament colegilor si
dacă există propuneri de îmbunătățire vă stăm la dispoziție sa le analizăm împreună.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Mulțumesc, domnule Vlad. Ședința ordinară din această lună, dacă sunteți de acord, va
avea loc pe data de 28, la orele 14.00. Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările
ședinţei și vă mulţumesc pentru participare.
PREȘEDINTE,
Ionel Dănuț Cristescu

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Silvia Oprescu
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