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R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE ŢEAN  TELEORMAN 

 
 

PROCES VERBAL  
 al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  

din data de 18 ianuarie 2013 
 

 Bună ziua, stimaţi colegi, 
 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în şedinţă ordinară pentru astăzi, 18 ianuarie 
2013, prin dispoziţia nr. 34 din 12 ianuarie 2013. 

La şedinţă participă 28 consilieri din totalul de 29 consilieri în funcţie, lipsind domnul Ştefan 
Mihai Gabriel, şedinţa de consiliu este legal constituită, astfel încât autoritatea publică judeţeană 
poate să adopte hotărâri valabile. 
 
  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, prin afişare la avizierul instituţiei, fiind publicat şi pe site-ul Consiliului judeţean. 

Participă, în calitate de invitaţi, directori şi funcţionari publici din aparatul de specialitate al 
Consiliului judeţean, precum şi reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale. 

Procesul - verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Teleorman convocată de îndată, din data de 
27 decembrie 2012, 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 Consiliului Judeţean, 

convocată de îndată, din 27 decembrie 2012. 
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 desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean 

Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţilor a societăţii comerciale ,,EUROBAC” S.R.L. 
Turnu M ăgurele. 

 
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Jude ţean Teleorman în 

Adunarea Generală şi Consiliul Director ale Asociaţiei Club Sportiv Baschet Teleorman - 
Alexandria. 

 
 
3. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din ,, Palatul 

administrativ”, proprietate public ă a statului, aflat în administrarea Consiliului Judeţean 
Teleorman. 

 
4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Centrului de Tra nsfuzie Sanguină 

Alexandria a unor spaţii, proprietate publică a judeţului Teleorman. 
 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010. 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiţii ,, Modernizare bloc operator Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria”, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de interven ţie şi acordul 
Consiliului Judeţean Teleorman pentru realizarea lucrărilor la acest obiectiv. 
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7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean Teleorman nr. 170 

din 18 decembrie 2012. 
 
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului 

Teleorman. 
 
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane în vederea exercitării cu caracter 

temporar a funcţiei de director al Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti. 
 
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman 

în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Teleorman. 
 
11. Diverse. 
 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, vă propun completarea cu proiectul de 
hotărâre privind aprobarea utiliz ării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2012, 
pentru finanţarea unor cheltuieli ale Secţiunii de Dezvoltare, în anul 2013. 

 
Supun la vot proiectul ordinii de zi cu completarea propusă.  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi. 
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 de secretarul 
judeţului.  

Primele două proiecte de hotărâri privesc desemnarea unor persoane şi, în conformitate cu 
prevederile art. 45 alin. (5) coroborate cu ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor 
fi luate prin vot secret, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă. 
 La şedinţa de astăzi participă un număr de 28 consilieri judeţeni, deci jumătate plus unu din 
numărul membrilor consiliului judeţean prezenţi reprezintă 15 . 

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţilor a societăţii 
comerciale ,,EUROBAC” S.R.L. Turnu Măgurele. 

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

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
 Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a voturilor să-şi intre 
în atribuţii, împreună cu cei doi membri. 
 Buletinele de vot fiind completate, urmează operaţiunea propriu zisă de votare. 
 (Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde şi-
a exprimat opţiunea şi apoi l-a introdus în urnă). 
 

x 
x x 
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 Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a voturilor să 
prezinte procesul verbal. 

Domnul Vrăjitoarea Emilian. 
 Doamna Melintescu Valentina, din totalul de 28 de voturi, a întrunit un număr de 26 de voturi 
“pentru”, un vot “împotrivă” şi un vot nul. 
 Domnul Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Vă mulţumesc. 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean 
Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţilor a societăţii comerciale ,,EUROBAC” S.R.L. Turnu 
Măgurele. 

 
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţilor a societăţii 
comerciale ,,EUROBAC” S.R.L. Turnu Măgurele. 

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală şi Consiliul Director ale 
Asociaţiei Club Sportiv Baschet Teleorman - Alexandria. 

Rog preşedinţii comisiilor 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 Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
Nefiind, vă rog să faceţi propuneri pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 

Teleorman în Adunarea Generală şi Consiliul Director ale Asociaţiei Club Sportiv Baschet 
Teleorman - Alexandria. 

Domnul Vlad Eugen Ovidiu. 
Propun, din partea grupului USL,  pentru Adunarea Generală, pe domnul Piper Savu Florin, 

iar pentru Consiliul Director pe domnul Banu Daniel. 
 Domnul Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Mai sunt alte propuneri? 

Nemaifiind, s-au completat buletinele de vot şi a urmat operaţiunea propriu zisă de votare. 
 (Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde şi-
a exprimat opţiunea şi apoi l-a introdus în urnă). 
 

x 
x x 

 
 Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a voturilor să 
prezinte procesul verbal. 

Domnul Vrăjitoarea Emilian. 
Pentru Adunarea Generală, domnul Piper Savu Florin, din totalul de 28 de voturi, a întrunit 

un număr de 26 de voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă”. 
Pentru Consiliul Director, domnul Banu Adrian, din totalul de 28 de voturi, a întrunit un 

număr de 26 de voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă”. 
 Domnul Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Vă mulţumesc. 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 
Teleorman în Adunarea Generală şi Consiliul Director ale Asociaţiei Club Sportiv Baschet 
Teleorman - Alexandria. 
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Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală şi Consiliul Director ale 
Asociaţiei Club Sportiv Baschet Teleorman - Alexandria. 

 
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă 

gratuită a unor spaţii din ,, Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea 
Consiliului 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, cu trei voturi „împotrivă”. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
 Domnul Neagu Florin. 
 Dacă îmi permiteţi, am citit proiectul de hotărâre, am văzut schiţa spaţiului şi mi se pare 
foarte mare. În acelaşi timp, am remarcat faptul că nu se percepe nici un fel de chirie timp de 4 ani şi 
nici utilităţi, energie electrică, în condiţiile în care un parlamentar primeşte sume forfetare pentru a 
plăti aceste cheltuieli. În palatul administrativ acest spaţiu este vechiul birou al preşedintelui. În 
curând vom avea alegeri şi îl privăm pe eventualul câştigător de dreptul de a-l folosi. 
 Grupul PDL va vota împotriva acestui proiect de hotărâre. 
 Vă mulţumesc. 
 Domnul Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Şi eu vă mulţumesc. Fac o precizare, conform prevederilor legale în vigoare, respectiv art. 39 
alin. (1) din  Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, avem obligaţia să asigurăm spaţii pentru organizarea şi 
funcţionarea cabinetelor parlamentare, prin asigurarea de spaţii pentru sedii care să fie utilate cu 
mobilierul necesar. 
 Domnul Neagu Florin. 
 Aveţi dreptate, am citit legea, dar consiliul judeţean are mai multe spaţii disponibile. Mă 
gândeam că ne prezentaţi o listă cu spaţiile, făceam o analiză şi vedeam ce spaţiu puteam aloca. 
 Avem 9 parlamentari în Teleorman, nu am văzut ca în mandatele trecute, indiferent de 
culoarea politică a parlamentarului, să fi avut spaţii puse la dispoziţie de către consiliul judeţean. 
 Avem, dăm, nu avem, nu dăm. Din punctul meu de vedere nu avem ce să dăm. 
 Domnul Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Vreau să vă spun că nu am mai primit nicio altă solicitare. Dacă vom primi o vom analiza şi 
în funcţie de spaţiile disponibile, vom hotărî. Plata pentru cota parte de utilităţi se va face, este 
prevăzut în proiectul de hotărâre. 
 Vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din ,,Palatul 
administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 20 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” (domnii consilieri Şuică Iulian, Burghiu Mihaela, 
Neagu Florin, Amarie Constantin, Ion Petre şi Frăsineanu Fulvia) şi 2 „abţineri” (domnii consilieri 
Pîrjol George şi Izină Ion) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor 
spaţii din ,, Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului 
Judeţean Teleorman. 
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La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în 
administrare Centrului de Transfuzie Sanguină Alexandria a unor spaţii, 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 Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi. 
Domnul Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
Nefiind, daţi-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare 

Centrului de Transfuzie Sanguină Alexandria a unor spaţii, proprietate publică a judeţului 
Teleorman, în vederea adoptării. 

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

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în administrare 
Centrului de Transfuzie Sanguină Alexandria a unor spaţii, proprietate publică a judeţului 
Teleorman. 

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010.  

Rog preşedinţii comisiilor 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 urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi. 
Domnul Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
Nefiind, daţi-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010, în vederea adoptării.   
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010. 

La punctul şase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare bloc 
operator Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria”, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţie şi acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru realizarea lucrărilor la acest obiectiv. 

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

Nefiind, daţi-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a 
documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare bloc operator Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Alexandria”, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie şi 
acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru realizarea lucrărilor la acest obiectiv, în vederea 
adoptării. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a 
documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare bloc operator Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Alexandria”, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie şi 
acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru realizarea lucrărilor la acest obiectiv. 

La punctul şapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 170 din 18 decembrie 2012.  

Rog preşedinţii comisiilor 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 urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi. 
Domnul Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
Nefiind, daţi-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Teleorman nr. 170 din 18 decembrie 2012, în vederea adoptării. 
 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. 170 din 18 decembrie 2012. 

La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind actualizarea 
componenţei Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman.   

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, preşedintele comisiei juridice, să prezinte raportul de 
avizare. 

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

 Domnul Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Vă mulţumesc. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
Nefiind, daţi-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind actualizarea componenţei 

Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman, în vederea adoptării. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind actualizarea componenţei 
Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman. 

Următoarele două proiecte de hotărâre privesc desemnarea unor persoane şi, în conformitate 
cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor 
fi luate prin vot secret, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă. 
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 La şedinţa de astăzi participă, aşa cum am spus, un număr de 28 consilieri judeţeni, deci 
jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului judeţean prezenţi reprezintă 15. 

La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind desemnarea unei 
persoane în vederea exercitării cu caracter temporar a funcţiei de director al Căminului pentru 
Persoanele Vârstnice Furculeşti. 

Rog preşedinţii comisiilor 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 urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi. 
Domnul Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
 Nefiind observaţii, rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a 
voturilor să-şi intre în atribuţii. 
 Buletinele de vot fiind completate, urmează operaţiunea propriu zisă de votare. 
 (Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde şi-
a exprimat opţiunea şi apoi l-a introdus în urnă). 
 

x 
x x 

 
 Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a voturilor să 
prezinte procesul verbal. 

Domnul Vrăjitoarea Emilian. 
 Doamna Tunaru Elvira, din totalul de 28 voturi valabil exprimate, a întrunit un număr de 27 
de voturi “pentru” şi un vot “împotrivă”. 
 Domnul Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Vă mulţumesc. 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea unei persoane în vederea exercitării cu 
caracter temporar a funcţiei de director al Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti. 

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind desemnarea unei 
persoane în vederea exercitării cu caracter temporar a funcţiei de director al Căminului pentru 
Persoanele Vârstnice Furculeşti. 

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar al 
Judeţului Teleorman. 

Rog preşedinţii comisiilor 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 urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi. 
Domnul Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
Nefiind, vă rog să faceţi propuneri pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 

Teleorman în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Teleorman. 
Domnul Bălan Ilie. 
Propun pe domnul Iliescu Alexandru. 
Domnul Neagu Florin.  
Propun pe domnul Amarie Constantin pentru că este profesor cu experienţă la categră, a fost 

inspector şcolar, o persoană cu abilităţi în ceea ce priveşte conducerea Inspectoratului şcolar . 
 Domnul Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Buletinele de vot s-au completat cu cele două propuneri, apoi a urmat operaţiunea propriu 
zisă de votare. 
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 (Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în sală unde şi-
a exprimat opţiunea şi apoi l-a introdus în urnă). 
 

x 
x x 

 
 Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a voturilor să 
prezinte procesul verbal. 

Domnul Vrăjitoarea Emilian. 
Domnul Iliescu Alexandru din totalul de 28 de voturi valabil exprimate, a întrunit un 

număr de 21 voturi “pentru” şi 7 “împotrivă”. 
Domnul Amarie Constantin din totalul de 28 de voturi valabil exprimate, a întrunit un 

număr de 7 voturi “pentru” şi 21 “împotrivă”. 
 Domnul Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Vă mulţumesc. 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 
Teleorman în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Teleorman. 

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar al 
Judeţului Teleorman. 

La ultimul punct de la ordinea de zi avem înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2012, pentru finanţarea unor cheltuieli ale 
Secţiunii de Dezvoltare, în 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 Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi. 
Domnul Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
 Nefiind, daţi-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării 
excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2012, pentru finanţarea unor cheltuieli ale Secţiunii 
de Dezvoltare, în anul 2013. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării 
excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2012, pentru finanţarea unor cheltuieli ale Secţiunii 
de Dezvoltare, în anul 2013. 

Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
Domnul Vrăjitoarea Emilian. 
Cu permisiunea dumneavoastră, vreau să supun atenţiei consiliului judeţean faptul că Centrul 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională al judeţului Teleorman este implicat într-un proiect 
educaţional în parteneriat cu Cehia, dar fiind în subordinea consiliului judeţean, autoritatea judeţeană 
trebuie să fie partener în acest proiect, deci trebuie o cofinanţare de 20 mii lei pe o perioadă de doi 
ani. Proiectul are durata desfăşurării 2013-2015, iar consiliul judeţean trebuie să desemneze un 
reprezentant. 

Domnul Gâdea Adrian Ionuţ. 
Să primim documentaţia cu solicitarea respectivă, o analizăm şi vom iniţia un proiect de 

hotărâre în acest sens. 
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În mapă aveţi şi o invitaţie la ceremonia publică prilejuită de împlinirea a 154 de ani de la 
înfăptuirea Unirii Principatelor Române, care se va desfăşura joi, 24 ianuarie 2013, ora 10,00 la 
statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, din Alexandria. 

Dacă  aveţi alte probleme? 
Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinţei şi vă mulţumesc pentru 

participare. 
 
 

   p. PREŞEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI,   
 

           Gâdea Adrian Ionuţ 
     Vicepreşedinte                           Silvia Oprescu     
 


