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R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE ŢEAN  TELEORMAN 

 
 

PROCES VERBAL 
 al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  

din data de 29 noiembrie 2013 
 

 Bună ziua, stimaţi colegi, 
 Prin dispoziţia domnului preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea, nr. 797 din 28 
noiembrie 2013, am fost desemnat să conduc lucrările şedinţei. 
 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în şedinţă extraordinară pentru 
astăzi, 29 noiembrie 2013, prin dispoziţia nr. 792 din  27 noiembrie 2013. 

La şedinţă participă 31 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcţie, lipsind 
domnul Amarie Constantin, şedinţa de consiliu este legal constituită, fiind astfel 
asigurat cvorumul de prezenţă necesar pentru desfăşurarea legală a acestei şedinţe 
extraordinare. 
 
  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 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 şi reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale. 
 
Procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman din data 

de 14 noiembrie 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 al 

Consiliului Judeţean, din 14 noiembrie 2013. 
 

x 
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 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 167 din 30 septembrie 2013. 

 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 

Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009, modificată şi completată. 
 
3. Diverse. 
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Supun la vot proiectul ordinii de zi.  

- 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.  

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 167 din 30 
septembrie 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 vicepreşedinte Bălan Ilie 
 Vă mulţumesc. 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 167 din 30 septembrie 2013. 
 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. 167 din 30 septembrie 
2013. 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009, 
modificată şi completată. 

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. 
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 - Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
 Domnul vicepreşedinte Bălan Ilie 
 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. 87 din 3 iulie 2009, modificată şi 
completată. 
 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. 87 din 3 iulie 2009, modificată şi 
completată. 

  
Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
 

 Vă adresez invitaţia, din partea Consiliului judeţean, de a participa la ceremonia 
publica cu ocazia ,,Zilei Naţionale a României”, care va avea loc în data de 1 
decembrie a.c. ora 10,00 la Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial aflat în 
faţa Palatului Administrativ Teleorman. 

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

pentru participare. 
 
 
 

    P. PREŞEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI,   
                 
         Vicepreşedinte Bălan Ilie                                                   Silvia Oprescu        
      
 


