
 1 

R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE ŢEAN  TELEORMAN 

 
PROCES VERBAL  

  al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  
din data de 14 noiembrie 2013 

 
 Bună ziua, stimaţi colegi, 
 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în şedinţă ordinară pentru astăzi, 14 
noiembrie 2013, prin dispoziţia nr. 758 din 8 noiembrie 2013. 

La şedinţă participă 31 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcţie, lipsind 
domnul Vrăjitoarea Emilian, fiind astfel asigurat cvorumul de prezenţă necesar pentru 
desfăşurarea legală a acestei şedinţe ordinare. 
 
  Fiind şedinţă publică, aşa cum prevede Legea administraţiei publice locale, 
anunţul cu ordinea de zi a fost adus la cunoştinţă dumneavoastră şi locuitorilor judeţului 
Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat şi pe site-ul Consiliului judeţean. 

 
Participă, în calitate de invitaţi, directori şi funcţionari publici din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean, conducători ai unor instituţii din subordine, precum şi 
reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale. 

 
Procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data de 

18 octombrie 2013, v-a fost pus la dispoziţie şi îl supun aprobării dumneavoastră. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean, din 18 octombrie 2013. 
 

Doamnelor şi domnilor,  
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din 

Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între 

Consiliul Judeţean Teleorman şi Inspectoratul  Şcolar Judeţean Teleorman.  

 
2. Proiect de hotărâre privind atribuirea licen ţelor de traseu pentru efectuarea 

transportului public jude ţean de persoane prin curse regulate speciale 
operatorului de transport rutier S.C. Transiscom S.R.L pentru traseul 
Călineşti-Alexandria. 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acţiune pe timpul 

iernii 2013-2014. 
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4.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 
Teleorman nr. 53 din 22 aprilie 2011.  

 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2014. 
 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Teleorman nr. 74 din 27 mai 2013. 
 
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Teleorman nr. 75 din 27 mai 2013. 
 
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Teleorman nr. 76 din 27 mai 2013. 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al 

judeţului, pentru trimestrul III al anului 2013. 
 

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al jude ţului 
Teleorman pe anul 2013. 

 
11.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 

Teleorman nr. 50 din 8 aprilie 2013.  
 
12. Diverse. 
 
 Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, vă propun introducerea a 

patru proiecte de hotărâri care s-au iniţiat după publicarea în presă a proiectului 
ordinii de zi, şi anume: 
   - Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Jude ţean Teleorman pentru 
executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str . Libert ăţii 
nr. 1 bis, proprietate publică a judeţului Teleorman; 
 - Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licita ţie publică, a 
unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Alexandria, st r. Ion Creangă nr. 52-54, 
proprietate publică a judeţului Teleorman; 
 - Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concur sului de 
management organizat în vederea încredinţării managementului Centrului 
Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradi ţionale Teleorman; 
 - Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de management organizat în vederea 
încredinţării managementului Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a 
Culturii Tradi ţionale Teleorman şi stabilirea calendarului de desfăşurare a 
concursului. 
 Ini ţiatorul proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licita ţie 
publică, a unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Alexandria, st r. Ion Creangă 
nr. 52-54, proprietate publică a judeţului Teleorman, retrage de pe ordinea de zi 
proiectul. 
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Supun la vot proiectul ordinii de zi, modificat şi completat.  
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi cu modificările  şi 
completările făcute. 

 
Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru 
legalitate.  

Înainte de a merge mai departe, ţin să precizez că, în conformitate cu prevederile 
art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua 
parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul judeţean 
care fie personal, fie prin soţ, soţie, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes 
patrimonial în problema supusă dezbaterii. 

Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoştinţă pentru ca abţinerea 
de la deliberarea şi adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei 
şedinţe. 

  
La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Teleorman şi Inspectoratul  
Şcolar Judeţean Teleorman. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 
 - Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Bleajă Cornel, comisia urbanism. 

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
 Vă mulţumesc. 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de 
colaborare între Consiliul Judeţean Teleorman şi Inspectoratul  Şcolar Judeţean 
Teleorman. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Teleorman şi Inspectoratul  Şcolar 
Judeţean Teleorman. 
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 La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane 
prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier S.C. Transiscom S.R.L pentru 
traseul Călineşti-Alexandria. 

Rog preşedinţii comisiei economică şi urbanism să prezinte rapoartele de avizare. 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 

 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Bleajă Cornel, comisia urbanism. 

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
 Vă mulţumesc. 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu 
pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 
operatorului de transport rutier S.C. Transiscom S.R.L pentru traseul Călineşti-
Alexandria. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind atribuirea 
licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale operatorului de transport rutier S.C. Transiscom S.R.L pentru traseul 
Călineşti-Alexandria. 
 La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2013-2014. 

 Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare 
 - Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Bleajă Cornel, comisia urbanism. 

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
 Vă mulţumesc. 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
 Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2013-2014. 
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 Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2013-2014. 

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 53 din 22 aprilie 2011. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Bleajă Cornel, comisia urbanism. 

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
 Vă mulţumesc. 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 53 din 22 aprilie 2011.   
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 53 din 22 aprilie 2011. 

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
stabilirea unor taxe locale pentru anul 2014. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Bleajă Cornel, comisia urbanism. 

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
 Vă mulţumesc. 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
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Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea unor 
taxe locale pentru anul 2014.  
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea unor 
taxe locale pentru anul 2014. 

La punctul şase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 74 din 27 mai 2013. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Bleajă Cornel, comisia urbanism. 

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
 Vă mulţumesc. 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 74 din 27 mai 2013. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 31 de voturi „pentru” (domnul Neagu Tudor nu votează) s-a aprobat proiectul 
de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 74 
din 27 mai 2013. 

La punctul şapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 75 din 27 mai 2013. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Bleajă Cornel, comisia urbanism. 

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
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Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
 Vă mulţumesc. 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 75 din 27 mai 2013. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 31 de voturi „pentru” (domnul Neagu Tudor nu votează) s-a aprobat proiectul 
de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 75 
din 27 mai 2013. 

La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 76 din 27 mai 2013. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Bleajă Cornel, comisia urbanism. 

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
 Vă mulţumesc. 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 76 din 27 mai 2013. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 31 de voturi „pentru” (domnul Neagu Tudor nu votează) s-a aprobat proiectul 
de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 76 
din 27 mai 2013. 

La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului, pentru trimestrul III al anului 2013. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 

 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
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 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Bleajă Cornel, comisia urbanism. 

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
 Vă mulţumesc. 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetului propriu al judeţului, pentru trimestrul III al anului 2013. 
  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetului propriu al judeţului, pentru trimestrul III al anului 2013. 

La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2013. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Bleajă Cornel, comisia urbanism. 

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
 Vă mulţumesc. 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2013. 

Supun la vot rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2013, 
pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi anexe. 
 Anexa nr. 1. Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Teleorman 
pe anul 2013. 
 Supun la vot Subcapitol 11.02.01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor  461 mii lei 
 - Cine este pentru ? 
 - Impotrivă ? 
 - Abţineri ? 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
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Supun la vot Capitol 51.02 Autoritati publice si actiuni externe  -100 mii lei 
 - Cine este pentru ? 
 - Impotrivă ? 
 - Abţineri ? 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Subcapitol 54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 
locale  81 mii lei 
 - Cine este pentru ? 
 - Impotrivă ? 
 - Abţineri ? 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Titlu 30 Titlul III dobanzi 345 mii lei 
 - Cine este pentru ? 
 - Impotrivă ? 
 - Abţineri ? 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Subcapitol 65.02.03 Învatamânt prescolar si primar    -2.237 mii lei 
 - Cine este pentru ? 
 - Impotrivă ? 
 - Abţineri ? 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Subcapitol 65.02.07.04 Învatamânt special  239 mii lei 

 - Cine este pentru ? 
 - Impotrivă ? 
 - Abţineri ? 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Subcapitol 67.02.03.08 Alte servicii culturale  -45 mii lei 

 - Cine este pentru ? 
 - Impotrivă ? 
 - Abţineri ? 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Subcapitol 67.02.03.30 Centre pentru  conservarea si promovarea culturii 
traditionale  200 mii lei 

 - Cine este pentru ? 
 - Impotrivă ? 
 - Abţineri ? 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Subcapitol 67.02.06  Servicii religioase  125 mii lei 

 - Cine este pentru ? 
 - Impotrivă ? 
 - Abţineri ? 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Capitol 68.02 Asigurari si asistenta sociala  639 mii lei 

 - Cine este pentru ? 
 - Impotrivă ? 
 - Abţineri ? 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
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Supun la vot Capitol 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica  2 mii lei 
 - Cine este pentru ? 
 - Impotrivă ? 
 - Abţineri ? 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Capitol 80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de munca  -38 mii 
lei 

 - Cine este pentru ? 
 - Impotrivă ? 
 - Abţineri ? 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Capitol 84.02 Transporturi  1.250 mii lei 

 - Cine este pentru ? 
 - Impotrivă ? 
 - Abţineri ? 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
  Supun la vot anexa nr. 1 Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului 
Teleorman pe anul 2013. 
 - Cine este pentru ? 
 - Impotrivă ? 
 - Abţineri ? 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Anexa nr. 2 –Bugetul general centralizat al judeţului Teleorman pe 
anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016. 
 - Cine este pentru ? 
 - Impotrivă ? 
 - Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2013. 

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 50 din 8 aprilie 2013. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Bleajă Cornel, comisia urbanism. 

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
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 Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
 Vă mulţumesc. 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 50 din 8 aprilie 2013 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 50 din 8 aprilie 2013. 

La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul 
Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în 
municipiul Alexandria, str. Libertăţii nr. 1 bis, proprietate publică a judeţului Teleorman. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Bleajă Cornel, comisia urbanism. 

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
 Vă mulţumesc. 

 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul 
Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în 
municipiul Alexandria, str. Libertăţii nr. 1 bis, proprietate publică a judeţului Teleorman. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul 
Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în 
municipiul Alexandria, str. Libertăţii nr. 1 bis, proprietate publică a judeţului Teleorman. 

La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea rezultatului final al concursului de management organizat în vederea 
încredinţării managementului Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii 
Tradiţionale Teleorman. 

Rog preşedinţii comisiei economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare. 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
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 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
 Vă mulţumesc. 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rezultatului final al concursului de management organizat în vederea încredinţării 
managementului Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale 
Teleorman. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rezultatului final al concursului de management organizat în vederea încredinţării 
managementului Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale 
Teleorman. 

La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru 
concursul de management organizat în vederea încredinţării managementului Centrului 
Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman şi stabilirea 
calendarului de desfăşurare a concursului.  

Rog preşedinţii comisiei economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare. 
 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 

 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 - Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
 Vă mulţumesc. 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea 
comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de 
management organizat în vederea încredinţării managementului Centrului Judeţean de 
Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman şi stabilirea calendarului de 
desfăşurare a concursului. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
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În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind constituirea 
comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de 
management organizat în vederea încredinţării managementului Centrului Judeţean de 
Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman şi stabilirea calendarului de 
desfăşurare a concursului. 
 

Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
În mape aţi avut şi “Informarea privind activitatea desfăşurată de Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică Teleorman pe trimestrul III/2013”. 
Dacă  aveţi alte probleme? 
Domnul Pîrjol George 
Vreau să vă aduc la cunoştinţă solicitarea cetăţenilor din comuna Tătărăştii de Sus. 

Pe strada Bucoveanca al saptelea stâlp, de la drumul judeţean, de la reţeaua de energie 
electrică este înclinat. Fiind situat într-o zonă unde sunt copii mici, vă rog să informaţi 
instituţia abilitată să rezolve această problemă. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
Domnule Piperea Victor după sedinţă să discutăm pentru a lua măsuri. 
Mai aveţi observaţii? 
În aceste condiţii, ordinea de zi fiind epuizată, declar încheiate lucrările şedinţei şi 

vă mulţumesc pentru participare. 
 
 
 
  PREŞEDINTE,                                   SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
        
        Adrian Ionuţ Gâdea                                             Silvia Oprescu 
 


