ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 27 mai 2013
Bună ziua, stimaţi colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în şedinţă ordinară pentru astăzi, 27
mai 2013, prin dispoziţia nr. 263 din 23 mai 2013.
La şedinţă participă toţi consilierii în funcţie, 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, 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 instituţiilor din subordine, precum şi
reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale.
Procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data de
8 aprilie 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 8 aprilie 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 modelului legitimaţiei pentru
preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii judeţeni din cadrul Consiliului
Judeţean Teleorman.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2013.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2013.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2013.
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a
managementului Bibliotecii Judeţene “Marin Preda”, instituţie publică de
cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a
managementului Muzeului Judeţean Teleorman, instituţie publică de cultură
aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale
Muzeului Judeţean Teleorman.
8. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Tudor Mihaela Simona în
funcţia de conducere de director al Serviciului de Cooperare Internă şi
Internaţională – instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean
Teleorman.
9. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Potbăniceanu Marian Liviu în
funcţia de conducere de director general al Direcţiei Generale de Pază a
Judeţului Teleorman – instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean
Teleorman.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului
propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2012.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al
judeţului Teleorman, pentru trimestrul I al anului 2013.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale şi
repartizarea profitului net înregistrat la 31.12.2012 de către S.C. Piscicola
Teleorman S.R.L.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al
judeţului Teleorman pe anul 2013.
14. Proiect de hot râre privind aprobarea încadr rii drumurilor jude ene pe
niveluri de viabilitate i de interven ie în timpul iernii 2013 – 2014.
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Teleorman nr. 61 din 15 mai 2007.
16. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în
domeniul privat al judeţului Teleorman.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui
imobil din domeniul privat al judeţului Teleorman.
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18. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului ,,Poligon Tir-Talere” din
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi
Sportului – Club Sportiv ,,Teleorman” Alexandria, în domeniul public al
judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.
19. Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile din domeniul public al
statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul
public al judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean
Teleorman.
20. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului ,,Centrul Militar Judeţean
Teleorman” din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului
Apărării Naţionale, în domeniul public al judeţului Teleorman şi în
administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.
21. Proiect de hotărâre privind prelungirea Programului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate, aprobat pentru perioada 2008-2011.
22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Teleorman nr. 130 din 28 octombrie 2011.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Teleorman, prin
Consiliul Judeţean Teleorman, la pregătirea şi promovarea proiectului
,,Soluţii informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol în format
electronic şi managementul activităţilor interne ale instituţiilor publice în
cadrul parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Teleorman şi 15 UAT-uri”
din cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competivităţii
Economice” 2007-2013.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Raportului privind stadiul realizării
măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru
localităţile Turnu Măgurele şi Zimnicea” pentru anul 2012.
25. Diverse.
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.
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
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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.
În continuare, trecem la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.
La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea modelului legitimaţiei pentru preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii judeţeni
din cadrul 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, în unanimitate de
voturi.
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
V mul umesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?
Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea
modelului legitimaţiei pentru preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii judeţeni din
cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
modelului legitimaţiei pentru preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii judeţeni din
cadrul Consiliului Judeţean Teleorman.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
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 Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.
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- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
V mul umesc.
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
bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul
2013, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul
2013.
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia 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 Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
V mul umesc.
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
bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2013, în
vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2013.
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii
de Vede pe anul 2013.
5

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 preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
V mul umesc.
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
bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe
anul 2013, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2013.
La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Judeţene
“Marin Preda”, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean
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 preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
V mul umesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
În aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului
final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Judeţene “Marin Preda”, instituţie
publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, în vederea
aprobării.
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 evaluării anuale a managementului Bibliotecii Judeţene “Marin
Preda”, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman.
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La punctul şase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean
Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean
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 preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
V mul umesc.
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 evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean Teleorman,
instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, în
vederea aprobării.
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 evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean Teleorman,
instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman.
La punctul şapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean 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 juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
V mul umesc.
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
organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Teleorman, în vederea
aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Teleorman.
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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.
La şedinţa de astăzi participă un număr de 31 consilieri judeţeni şi subsemnatul,
deci, este asigurat cvorumul legal pentru adoptarea hotărârilor.
Proiectul de hotărâre se referă la numirea doamnei Tudor Mihaela Simona în
funcţia de conducere de director al Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională –
instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman.
Rog pe domnul Cioabă Petre, preşedintele comisiei economice să prezinte raportul
de avizare.
Domnul Cioabă Petre.
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a
voturilor să-şi intre în atribuţii.
Buletinele de vot au fost completate şi a urmat operaţiunea propriu-zisă de
votare.
S-a prezentat tehnica votării.
(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în
sală unde şi-a exprimat opţiunea bifând “DA” sau “NU” şi apoi l-a introdus în urnă).
Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a
voturilor să prezinte procesul verbal.
Domnul Vrăjitoarea Emilian.
Doamna Tudor Mihaela Simona, din totalul de 32 de voturi valabil exprimate, a
întrunit un număr de 28 de voturi “pentru” şi 4 voturi “împotrivă”.
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
Vă mulţumesc.
Doamna Tudor, vă felicit şi vă urez succes!
Doamna Tudor Mihaela Simona
Vă mulţumesc.
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind numirea doamnei Tudor Mihaela Simona
în funcţia de conducere de director al Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională –
instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman.
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind numirea
doamnei Tudor Mihaela Simona în funcţia de conducere de director al Serviciului de
Cooperare Internă şi Internaţională – instituţie publică sub autoritatea Consiliului
Judeţean Teleorman.
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La următorul punct este înscris proiectul de hotărâre privind numirea domnului
Potbăniceanu Marian Liviu în funcţia de conducere de director general al Direcţiei
Generale de Pază a Judeţului Teleorman – instituţie publică sub autoritatea Consiliului
Judeţean Teleorman.
Domnul Cioabă Petre.
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a
voturilor să-şi intre în atribuţii.
Buletinele de vot au fost completate şi a urmat operaţiunea propriu-zisă de
votare.
S-a prezentat tehnica votării.
(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în
sală unde şi-a exprimat opţiunea bifând “DA” sau “NU” şi apoi l-a introdus în urnă).
Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a
voturilor să prezinte procesul verbal.
Domnul Vrăjitoarea Emilian.
Domnul Potbăniceanu Marian Liviu, din totalul de 32 de voturi valabil exprimate,
a întrunit un număr de 29 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă”.
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
Vă mulţumesc.
Domnule Potbăniceanu, vă felicit şi vă urez succes!
Domnul Potbăniceanu Marian Liviu.
Vă mulţumesc.
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind numirea domnului Potbăniceanu Marian
Liviu în funcţia de conducere de director general al Direcţiei Generale de Pază a
Judeţului Teleorman – instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman.
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind numirea
domnului Potbăniceanu Marian Liviu în funcţia de conducere de director general al
Direcţiei Generale de Pază a Judeţului Teleorman – instituţie publică sub autoritatea
Consiliului Judeţean Teleorman.
La punctul zece de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul
2012.
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 preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
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
contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2012, în
vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2012.
La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului Teleorman, pentru trimestrul I 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.
- 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 preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
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 Teleorman, pentru trimestrul I al anului 2013, în
vederea aprobării.
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 Teleorman, pentru trimestrul I al anului 2013.
La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea situaţiilor financiare anuale şi repartizarea profitului net înregistrat la
31.12.2012 de către S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.
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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 preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
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
situaţiilor financiare anuale şi repartizarea profitului net înregistrat la 31.12.2012 de către
S.C. Piscicola Teleorman S.R.L, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
situaţiilor financiare anuale şi repartizarea profitului net înregistrat la 31.12.2012 de către
S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.
La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea rectificării 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 Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
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
rectificării bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2013, în vederea aprobării.
Supun la vot rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2013,
pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi anexe.
Supun la vot 00.01 Total venituri
2.949 mii lei.
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- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Capitolul 00.17 IV Subvenţii
2.949 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Capitolul 00.18 Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice
2.949 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Capitolul 42.02 Subvenţii de la bugetul de stat
2.949 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Capitolul 00.20 B. Curente
2.949 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Subcapitolul 42.02.41 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea
sănătăţii – 2949 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot 49.02 Total cheltuieli
2.949 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot 64.02 Partea a III-a Cheltuieli social-culturale
2.949 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Capitolul 66.02 Sănătate
2.949 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
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Supun la vot Subcapitolul 66.02.06 Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
2.949 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Titlul 51 Titlul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
2.949 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Articolul 51.01 Transferuri curente 2.949 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Alineatul 51.01.46 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea
cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 2.949 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Subcapitolul 66.02.06.01.1 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria
2755 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Titlul 51 Titlul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
2.755 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Articolul 51.01 Transferuri curente 2.755 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Alineatul 51.01.46 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea
cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 2.755 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
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Supun la vot Subcapitolul 66.02.06.01.2 Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de
Vede
194 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Titlul 51 Titlul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
194 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Articolul 51.01 Transferuri curente 194 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Alineatul 51.01.46 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea
cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 194 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 00.01 Total venituri
5000 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Capitolul 00.17 IV Subvenţii 5000 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Capitolul 00.18 Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice
5000 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Capitolul 42.02 Subvenţii de la bugetul de stat
5000 mii lei.
- Cine este pentru ?
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- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Capitolul 00.19 A. De Capital 5000 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Subcapitolul 42.02.18 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului
Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate
5000 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot 49.02 Total cheltuieli
5000 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot 64.02 Partea a III-a cheltuieli social-culturale
5000 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Capitolul 66.02 Sănătate
5000 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Subcapitolul 66.02.06 Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
5000 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Subcapitolul 66.02.06.01 Spitale generale 5000 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Subcapitolul 66.02.06.01.1 Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de
Vede
5.000 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
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Supun la vot Titlul 51 Titlul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
5.000 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Articolul 51.02 Transferuri de capital 5.000 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot Alineatul 51.02.12 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale
5.000 mii lei.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat.
Supun la vot anexa nr. 2 Secţiunea de dezvoltare 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. 3 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 aprobarea
rectificării bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2013.
La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea încadrării drumurilor judeţene pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie în
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 Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.
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- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
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
încadrării drumurilor judeţene pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie în timpul iernii
2013 – 2014, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
încadrării drumurilor judeţene pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie în timpul iernii
2013 – 2014.
Următorul proiect de hotărâre priveşte desemnarea unor persoane, respectiv
domnul Dumitrescu Mircea şi domnul Vlad Eugen Ovidiu pentru a face parte din
Adunarea Generală şi din Consiliul Director ale Asociaţiei “Centrul de Management al
Apei – Turnu Măgurele”.
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.
La şedinţa de astăzi participă un număr de 31 consilieri judeţeni şi subsemnatul,
deci, este asigurat cvorumul legal pentru adoptarea hotărârilor.
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 preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a
voturilor să-şi intre în atribuţii.
Buletinele de vot au fost completate şi a urmat operaţiunea propriu-zisă de
votare.
S-a prezentat tehnica votării.
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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 bifând “DA” sau “NU” şi apoi l-a introdus în urnă).
Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a
voturilor să prezinte procesul verbal.
Domnul Vrăjitoarea Emilian.
Pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea
Generală a Asociaţiei “Centrul de Management al Apei – Turnu Măgurele”, domnul
Dumitrescu Mircea, din totalul de 32 de voturi exprimate, a întrunit un număr de 28 de
voturi “pentru” şi 4 voturi “împotrivă”.
Pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul
Director al Asociaţiei “Centrul de Management al Apei – Turnu Măgurele”, domnul Vlad
Eugen Ovidiu, din totalul de 32 de voturi exprimate, a întrunit un număr de 26 voturi
“pentru”, 5 voturi “împotrivă” şi un vot nul.
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
Vă mulţumesc.
Felicitări şi succes în activitate.
Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Teleorman nr. 61 din 15 mai 2007.
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 61 din 15 mai 2007.
La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind trecerea
unui imobil din domeniul public în domeniul privat al 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 preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
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 trecerea unui
imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului Teleorman, în vederea
aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind trecerea unui
imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului Teleorman.
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La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil din domeniul privat al 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 preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Neagu Florin.
Art.3 prevede aprobarea evaluării imobilului de către un evaluator autorizat. Ce
aprobăm aici, avem un raport de evaluare? Articolul este incert, formularea mi se pare
ambiguă.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Aprobăm procedura pentru întocmirea raportului de evaluare. Se vor aplica
dispoziţiile O.U.G. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Într-o şedinţă
ulterioară, vom supune atenţiei dumneavoastră raportul de evaluare şi preţul minim de
pornire a licitaţiei.
Dacă nu mai sunt observaţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică a unui imobil din domeniul privat al judeţului Teleorman, în
vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică a unui imobil din domeniul privat al judeţului Teleorman.
La punctul 18 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
preluarea imobilului ,,Poligon Tir-Talere” din domeniul public al statului şi din
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Club Sportiv ,,Teleorman”
Alexandria, în domeniul public al judeţului Teleorman şi 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.
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- 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 preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
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 preluarea
imobilului ,,Poligon Tir-Talere” din domeniul public al statului şi din administrarea
Ministerului Tineretului şi Sportului – Club Sportiv ,,Teleorman” Alexandria, în
domeniul public al judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean
Teleorman, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind preluarea
imobilului ,,Poligon Tir-Talere” din domeniul public al statului şi din administrarea
Ministerului Tineretului şi Sportului – Club Sportiv ,,Teleorman” Alexandria, în
domeniul public al judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean
Teleorman.
La punctul 19 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
preluarea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului
Apărării Naţionale, în domeniul public al judeţului Teleorman şi 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, în unanimitate de
voturi.
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
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 preluarea unor
imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării
Naţionale, în domeniul public al judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului
Judeţean Teleorman, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind preluarea unor
imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării
Naţionale, în domeniul public al judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului
Judeţean Teleorman.
La punctul 20 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
preluarea imobilului ,,Centrul Militar Judeţean Teleorman” din domeniul public al
statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al
judeţului Teleorman şi 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, în unanimitate de
voturi.
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
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 preluarea
imobilului ,,Centrul Militar Judeţean Teleorman” din domeniul public al statului şi din
administrarea Ministerului Apărării
Naţionale, în domeniul public al judeţului
Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind preluarea
imobilului ,,Centrul Militar Judeţean Teleorman” din domeniul public al statului şi din
administrarea Ministerului Apărării
Naţionale, în domeniul public al judeţului
Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.
La punctul 21 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
prelungirea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate,
aprobat pentru perioada 2008-2011.
Rog preşedinţii comisiilor 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 Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.
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- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
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 prelungirea
Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, aprobat pentru
perioada 2008-2011, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind prelungirea
Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, aprobat pentru
perioada 2008-2011.
La punctul 22 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 130 din 28 octombrie 2011.
Rog preşedinţii comisiilor 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 Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
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. 130 din 28 octombrie 2011, în vederea
aprobării.
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. 130 din 28 octombrie 2011.
La punctul 23 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea participării Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la
pregătirea şi promovarea proiectului ,,Soluţii informatice integrate pentru gestiunea
registrului agricol în format electronic şi managementul activităţilor interne ale
instituţiilor publice în cadrul parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Teleorman şi 15
UAT-uri” din cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competivităţii
Economice” 2007-2013.
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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 preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
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
participării Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la pregătirea şi
promovarea proiectului ,,Soluţii informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol
în format electronic şi managementul activităţilor interne ale instituţiilor publice în cadrul
parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Teleorman şi 15 UAT-uri” din cadrul
Programului Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competivităţii Economice” 2007-2013, în
vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
participării Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la pregătirea şi
promovarea proiectului ,,Soluţii informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol
în format electronic şi managementul activităţilor interne ale instituţiilor publice în cadrul
parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Teleorman şi 15 UAT-uri” din cadrul
Programului Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competivităţii Economice” 2007-2013.
La punctul 24 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea ,,Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de
Gestionare a Calităţii Aerului pentru localităţile Turnu Măgurele şi Zimnicea” pentru
anul 2012.
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.
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Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea.
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
,,Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a
Calităţii Aerului pentru localităţile Turnu Măgurele şi Zimnicea” pentru anul 2012, în
vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
,,Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a
Calităţii Aerului pentru localităţile Turnu Măgurele şi Zimnicea” pentru anul 2012.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
În mape aveţi Informarea privind activitatea desfăşurată de Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică Teleorman, pe trimestrul I/2013.
Dacă în urma studierii materialului aveţi propuneri sau observaţii, vă rog să le
prezentaţi.
x
Dacă aveţi alte probleme?
Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinţei şi vă mulţumesc
pentru participare.

PREŞEDINTE,
Adrian Ionuţ Gâdea

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Silvia Oprescu
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