ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 26 martie 2015
Bună ziua, stimaţi colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în şedinţă ordinară pentru astăzi, 26
martie 2015, prin dispoziţia nr. 85 din 18 martie 2015.
La şedinţă participă 30 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcţie, lipsind
domnii consilieri Savu Adrian şi Florea Dan, şedinţa de consiliu este legal constituită,
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
12 februarie 2015, 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 12 februarie 2015.
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 Hotărârii Consiliului Judeţean
Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015.
Iniţiator: vicepreşedinte Cornel Bleajă

2.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015.
Iniţiator: vicepreşedinte Cornel Bleajă

3.

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de
funcţionare a Centrului de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc din
comuna Gratia precum şi stabilirea cotei-părţi de finanţare din bugetul
judeţului pentru anul 2015.
Iniţiator: vicepreşedinte Cornel Bleajă
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4.

Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe
medicale şi nemedicale din evidenţele Spitalului de Pneumoftiziologie
Roşiorii de Vede.
Iniţiator: vicepreşedinte Cornel Bleajă

5.

Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate operatorului
de transport rutier S.C. Tansvalady S.R.L. Alexandria.
Iniţiator: vicepreşedinte Bleajă Cornel

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie,
a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu - Plopii Slăviteşti - Slobozia Mândra”,
pentru anul 2015.
Iniţiator: vicepreşedinte Bleajă Cornel

7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie,
a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”, pentru
anul 2015.
Iniţiator: vicepreşedinte Bleajă Cornel

8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie,
a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deşeurilor Teleorman”,
pentru anul 2015.
Iniţiator: vicepreşedinte Bleajă Cornel

9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a
Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de
membru asociat la Asociaţia Euro Teleorman, pentru anul 2015.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

10. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului
Judeţean Teleorman a tronsonului de drum comunal DC 45, DN 65ADideşti-Însurăţei-Merişani (DC 105), km 6+100-8+100, L=2,000 km, din
administrarea Consiliului Local al Comunei Dobroteşti.
Iniţiator: vicepreşedinte Bleajă Cornel
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare tronson DJ 612, Băbăiţa-Orbeasca, km
34+150–39+354 (L=5,204 km)”.
Iniţiator: vicepreşedinte Bleajă Cornel
12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului
Teleorman pe anul 2015.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
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13.

Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Teleorman.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între
Judeţul Teleorman din România şi Guvernoratul Thi Qar din Republica
Irak.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
15. Diverse.
Înainte de a supune la vot ordinea de zi, doresc să vă propun suplimentarea acesteia
cu Proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, a
funcţiei de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţa a
Persoanelor al Judeţului Teleorman, de către doamna Ionescu Iuliana, întrucât
Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 158 din 29 septembrie 2014, prin care am
desemnat-o pe doamna Ionescu Iuliana să exercite cu caracter temporar, prin detaşare,
funcţia de director executiv al serviciului mai sus menţionat, îşi încetează aplicabilitatea
la data de 1 aprilie 2015, iar documentele obligatorii, respectiv avizul D.E.P.A.B.D. ne-a
fost înaintat ulterior publicării ordinii de zi în presă.
Supun la vot proiectul ordinii de zi suplimentat.
- 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
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 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015.
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.
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- 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.
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. 30 din 12 februarie 2015.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi( domnul Neagu Tudor nu participă la vot) s-a aprobat
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 30
din 12 februarie 2015.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015.
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.
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. 31 din 12 februarie 2015.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi (domnul Neagu Tudor nu participă la vot) s-a aprobat
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 31
din 12 februarie 2015.
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare a Centrului de zi pentru copiii aflaţi în
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situaţii de risc din comuna Gratia, precum şi stabilirea cotei-părţi de finanţare din bugetul
judeţului pentru anul 2015.
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.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Vrăjitoarea Emilian.
Domnule preşedinte, eu am câteva observaţii pe marginea acestui proiect de
hotărâre. Noi aprobăm nişte sume de bani destul de importante şi nu ştim ce efectiv de
copii sunt acolo, ce costuri sunt necesare pentru îngrijirea acestor copii, ce personal avem
acolo, deci nu avem niciun fel de informaţii pentru ce trebuie să acordăm această sumă de
42 mii lei către acest centru de zi. Este un lucru foarte bun, ar trebui chiar să înfiinţăm
mai multe astfel de centre, dar ar trebui să ştim şi noi de ce dăm aceşti bani.
Vă mulţumesc.
Domnul Preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Şi eu vă mulţumesc.
Prin lege, noi suntem obligaţi să asigurăm 50% din cheltuielile necesare centrelor
de zi, deci această sumă, 42,50 mii lei, reprezintă 50% din suma necesară funcţionării
centrului de zi. Din adresa Consiliului Local Gratia rezultă că valoarea cheltuielilor
necesare funcţionării acestui centru se ridică la valoarea de 85 mii lei, ceea ce înseamnă
că 50%, respectiv 42,50 mii lei sunt alocaţi de consiliul judeţean. În centrul de la Gratia
sunt un număr de 30 de copii.
Domnul Vrăjitoarea Emilian.
Pentru acest centru sunt necesare programe de îmbunătăţiri, despre ce este vorba?
Noi nu avem niciun fel de informaţii. Nu avem decât suma necesară funcţionării acestui
centru, nu avem un raport detaliat.
Domnul Preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Rog colegii ca la următoarele şedinţe toate documentele care stau la baza iniţierii
proiectelor de hotărîre să fie introduse în mape.
Domnul Iliescu Alexandru.
Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi, este o regulă generală ca în rapoartele de
specialitate a proiectelor de hotărâri să fie invocate textele de lege şi atât. Aceste rapoarte
ar trebui să fie mai dezvoltate. Este valabil atât pentru acest proiect, cât şi pentru
celelalte. S-a împământenit lucrul acesta, ca raportul de specialitate să cuprindă
legalitatea, oportunitate, analiza. Ar trebui să avem ca şi la spital, dacă vă amintiţi, şi
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pentru aceste centre de zi, ar trebui o prezentare mai amplă a necesităţii aprobării
acestora.
Domnul Preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Cum am spus şi mai devreme, rog colegii ca toate aceste materiale care aparţin
proiectului de hotărâre să fie introduse în mape pentru a nu mai avea nelămuriri.
Dacă nu mai aveţi observaţii, daţi-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre
privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare a Centrului de zi pentru copiii
aflaţi în situaţii de risc din comuna Gratia, precum şi stabilirea cotei-părţi de finanţare din
bugetul judeţului pentru anul 2015.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 20 voturi „pentru” şi 11 „abţineri” (doamna Burghiu Mihaela şi domnii Bălan
Ilie, Iliescu Alexandru, Ştefan Mihai Gabriel, Vrăjitoarea Emilian, Moţ Petrică, Ion Petre,
Şuică Iulian, Neagu Florin, Pîrjol George şi Amarie Constantin) s-a aprobat proiectul de
hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare a Centrului de zi
pentru copiii aflaţi în situaţii de risc din comuna Gratia, precum şi stabilirea cotei-părţi de
finanţare din bugetul judeţului pentru anul 2015.
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe medicale şi nemedicale din evidenţele
Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede.
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.
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 scoaterea din
funcţiune a unor mijloace fixe medicale şi nemedicale din evidenţele Spitalului de
Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind scoaterea din
funcţiune a unor mijloace fixe medicale şi nemedicale din evidenţele Spitalului de
Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede.
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La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane
prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Tansvalady S.R.L. Alexandria.
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 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 atribuirea
licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate operatorului de transport rutier S.C. Tansvalady S.R.L. Alexandria.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind atribuirea licenţei
de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate
operatorului de transport rutier S.C. Tansvalady S.R.L. Alexandria.
La punctul şase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul
Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu - Plopii
Slăviteşti - Slobozia Mândra”, pentru anul 2015.
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.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Ştefan Mihai Gabriel.
Domnule preşedinte, consiliul judeţean este membru în mai multe asociaţii de
dezvoltare, este foarte bine că susţinem dezvoltarea intercomunitară, dar am dori să avem
şi noi un raport de activitate al acestor asociaţii.
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Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Au fost prezentate aceste rapoarte, au fost date la fiecare comisie, tocmai în ideea
de a lua la cunoştinţă activitatea acestor asociaţii.
Ştefan Mihai Gabriel.
Nu le-am văzut, îmi cer scuze, nu cred că le-am observat.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Dacă nu mai sunt alte discuţii, daţi-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre
privind aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin
Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu Plopii Slăviteşti - Slobozia Mândra”, pentru anul 2015.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 20 voturi „pentru” şi 11 „abţineri” (doamna Burghiu Mihaela şi domnii Bălan
Ilie, Iliescu Alexandru, Ştefan Mihai Gabriel, Vrăjitoarea Emilian, Moţ Petrică, Ion Petre,
Şuică Iulian, Neagu Florin, Pîrjol George şi Amarie Constantin) s-a aprobat proiectul de
hotărâre privind aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman,
prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu Plopii Slăviteşti - Slobozia Mândra”, pentru anul 2015.
La punctul şapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul
Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situaţii de Urgenţă Sud
Muntenia”, pentru anul 2015.
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.
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
contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean
Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situaţii de Urgenţă Sud
Muntenia”, pentru anul 2015.
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 aprobarea
contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean
Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situaţii de Urgenţă Sud
Muntenia”, pentru anul 2015.
La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul
Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul
Deşeurilor Teleorman”, pentru anul 2015.
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.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Şuică Iulian.
Eu doresc să fac o intervenţie scurtă, am să fiu în aceeaşi notă cu colegii mei.
Ni se solicită să aprobăm, prin acest proiect de hotărâre, cotizaţia de membru în
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deşeurilor Teleorman”,
iar suma cu care consiliul judeţean se angajează, nu este o sumă modică în comparaţie cu
suma alocată pe municipii şi oraşe şi suma pe celelalte localităţi din judeţ.
Intervenţia mea este legată de faptul că ni se cere să alocăm o anumită sumă de
bani pentru o asociaţie a cărei activitate nu o cunosc. Solicit acest lucru pentru că am o
experienţă neplăcută legată de un proiect de hotărâre al acestei asociaţii, când am solicitat
un punct de vedere din partea conducătorului acestei instituţii şi nu l-am primit nici până
astăzi. Dacă este posibil, la următoarea şedinţă, domnul inginer Mihai Cojocaru, să ne
prezinte o informare scrisă, să fie prezent şi la şedinţă pentru a răspunde la eventualele
observaţii din partea noastră. Votul meu pentru acest proiect de hotărâre va fi “da”, dar aş
dori şi din partea dumneavoastră câteva precizări cu privire la situaţia de litigiu în care se
află consiliul judeţean ca urmare a modului defectuos de a-şi îndeplini sarcinile
contractuale. Îmi aduc aminte că în urmă cu câţiva ani, am aprobat alocarea unei sume de
bani ca o casă de avocatură să ne reprezinte. Îmi aduc aminte că în anul următor am
aprobat suplimentarea acelei sume, din momentul acela nu mai ştiu nimic. Explicaţi-mi şi
mie, ce s-a întâmplat? Care este situaţia litigiului?
La şedinţa următoare, domnul inginer M. Cojocaru să vină să ne prezinte un astfel
de raport.
Eu nu ştiu câte localităţi din judeţ fac parte din această asociaţie, dacă ne luăm
după legislaţia în vigoare, ar trebui să facă parte toate localităţile.
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Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Da, toate localităţile fac parte din asociaţie.
Domnul Şuică Iulian.
Dacă este să ne luăm după sumele alocate de toate localităţile se strange o sumă
“frumuşică”. Ar trebui să vedem un anumit buget, un raport de activitate, vrem să ştim ce
se întâmplă cu aceşti bani.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Din această asociaţie fac parte toate localităţile, a fost o iniţiativă pentru a se putea
accesa fonduri europene. La vremea respectivă, cu acest scop au fost înfiinţate aceste
asociaţii de dezvoltare intercomunitară. La şedinţa următoare, domnul preşedinte al
asociaţiei va fi invitat. Legat de raportul de activitate, la o şedinţă anterioară s-a mai
ridicat această problemă, să trimită un raport de activitate care să fie analizat în comisiile
de specialitate, lucru care, eu ştiu că s-a făcut tocmai pentru a se putea şti ce activitate are
această asociaţie.
Legat de litigiu, mâine vom avea o întâlnire cu Geiger-ul şi cu Casa de avocatură.
În urma acestei întâlniri vom avea o informare completă cu privire la aspectele pe care
dumneavoastră le-aţi sesizat, iar la următoarea şedinţă o să avem o informare corectă în
legătură cu acest subiect.
Domnul Vlad Eugen Ovidiu.
Domnule preşedinte, mă scuzaţi, la şedinţa comisiei juridice am avut toate
rapoartele privind activitatea acestor asociaţii, inclusiv raportul de activitate al Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deşeurilor Teleorman”, semnat de
domnul Cojocaru , dacă nu l-aţi citit o pot face eu, nu are decât o pagină, asta pentru a nu
mai aştepta până la şedinţa următoare.
Domnul Şuică Iulian.
Bine ar fi să vină şi dânsul, poate mai avem întrebări de adresat.
Domnul Vlad Eugen Ovidiu.
Vreau să vă spun că a fost prezentat la comisii, că nu l-aţi citit asta este altă
poveste.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Asta spun şi eu, că în urma solicitării anterioare raportul a fost prezentat comisiei,
dar dacă doreşte să-l invităm pe domnul Cojocaru la şedinţa următoare, îl invităm fără
nicio problemă.
Dacă nu mai sunt observaţii, daţi-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre
privind aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin
Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
,,Managementul Deşeurilor Teleorman”, pentru anul 2015.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean
Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deşeurilor
Teleorman”, pentru anul 2015.
La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul
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Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociaţia Euro Teleorman, pentru
anul 2015.
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.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Iliescu Alexandru.
Eu aş vrea să intervin pentru că este vorba de o sumă destul de mare, 50 mii
lei/lună. Am aceeaşi observaţie, Euro Teleormanul, printr-o simplă adresă cere o sumă
aşa de mare, mi se părea de bun simţ să ne prezinte ce personal are, ce activităţi
desfăşoară. Este cea mai mare sumă ce se acordă ca şi contribuţie pentru asociaţiile de
dezvoltare interconumitară şi ar trebui să ştim şi noi cum este folosită.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Încă odată, cu riscul de a mă repeta, şi de la această asociaţie există un raport de
activitate care a fost prezentat în şedinţa comisiilor de specialitate pe principalele domenii
de activitate, însă mare parte din aceşti bani merg către acel eveniment pe care consiliul
judeţean şi Asociaţia EuroTeleorman îl organizează an de an, este vorba de “Parada
Europei” la care participă aproximativ 2.500 de elevi din Judeţul Teleorman, iar în urma
acestui concurs sunt premii pentru toţi elevii care participă, premii constând în vacanţe,
excursii. Este un eveniment la nivel judeţean, un eveniment de mare amploare reprezentat
de tinerele generaţii care promovează tradiţia şi cultura popoarelor membre ale Uniunii
Europene.
Cum vă spuneam, mare parte din aceşti bani merg către acest eveniment. Anul
acesta se împlinesc 10 ani de când se organizează, va fi etapă aniversară şi se va
desfăşura la Videle. Pentru toţi elevii participanţi se acordă aceste premii de 4-5 zile la
munte sau la mare. Organizatorii se pregătesc destul de serios privind achiziţionarea de
materiale, închirierea acestora de la studiouri sau a diverselor instrumente necesare.
Domnul Iliescu Alexandru.
Da, domnule preşedinte, este foarte bine că se face.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Şi mai este un eveniment, T-voice, este la a treia ediţie, care le oferă tinerilor
teleormăneni posibilitatea să se afirme, se adresează tinerilor talentaţi ai acestui judeţ.
Sumele de bani sunt alocate pentru evenimente de genul acesta.
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Domnul Iliescu Alexandru
Spuneam că este foarte bine că se organizează astfel de evenimente, că toţi
participanţii sunt premiaţi, dar atrag atenţia reprezentanţilor EuroTeleorman să fie atenţi
ce se întâmplă după eveniment, cînd se pleacă la munte, la mare, cine pleacă, pentru că
nu întotdeauna beneficiarii sunt elevi care muncesc foarte mult. Mulţi dintre ei, fiind în
cls. a XII-a au şi bacalaureatul şi este chiar o competiţie, dar din păcate nu toţi care
participă se găsesc pe listele celor care beneficiază de aceste premii.
Domnul preşedinte Gîdea Adrian Ionuţ.
Asociaţia EuroTeleorman, tocmai pentru a preîntâmpina astfel de situaţii, solicită
de la toate liceele participante liste cu elevii care participa la eveniment. Sunt adrese sub
semnătura fiecărui director de liceu participant la eveniment. Dacă cineva ulterior
întocmirii acestor liste îşi asumă astfel de riscuri, nu este treaba nici a consiliului judeţean
şi nici a Asociaţiei EuroTeleorman. Dacă fac anumite lucruri care intră într-o altă arie
decât cea legală, să-şi asume responsabilitatea.
Domnul Ion Petre.
Domnule preşedinte, am şi eu o nelămurire legată de această sumă lunară de bani.
Banii se folosesc pentru două, trei evenimente care au loc o dată sau de două ori pe an?
Cum se procedează, aceste sume se strâng într-un cont al asociaţiei? Adică sumele
acordate lunar se strâng într-un fond şi apoi se cheltuiesc, nu am putea să le dăm în
momentul când se apropie evenimentul?
Domnul Vlad Eugen Ovidiu.
Dacă îmi permiteţi, într-un timp m-am ocupat şi eu de Euro Teleorman şi banii
care intră acolo sunt folosiţi progresiv pentru o serie de evenimente, nu doar pentru cele
care s-au enumerat. Cotizaţia lunară se foloseşte pentru astfel de evenimente, sigur printrun buget aprobat de un consiliu director. Astfel de documente am avut şi la comisii,
prezentate pe etape de desfăşurare.
Domnul Ion Petre.
Am înţeles importanţa şi necesitatea sumelor, nu am înţeles repartizarea uniformă a
acestora.
Domnul Vlad Eugen Ovidiu.
Ele se trimit într-un fond şi se folosesc în funcţie de necesităţi.
Domnul preşedinte Gîdea Adrian Ionuţ.
Există un calendar întocmit de Euro Teleorman care este aprobat de consiliul
director, astfel de acţiuni sunt în fiecare lună sau când sunt planificate şi de aceea este
necesară o sumă lunară pentru a se putea desfăşura.
Domnul Neagu Florin.
Domnule preşedinte, referitor la asociaţie şi la activitatea ei. Dacă am invita
preşedintele asociaţiei, ar lămuri în mare parte din problemele ridicate aici. Am dori să
vedem lista celor care au beneficiat de excursiile acordate de organizaţie în anii 2013 şi
2014 pentru că sunt persoane care au beneficiat fără să fi participat la astfel de activităţi.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Dacă nu mai sunt observaţii, daţi-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre
privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin
Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociaţia Euro
Teleorman, pentru anul 2015.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
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- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 20 voturi „pentru” şi 11 „abţineri” (doamna Burghiu Mihaela şi domnii Bălan
Ilie, Iliescu Alexandru, Ştefan Mihai Gabriel, Vrăjitoarea Emilian, Moţ Petrică, Ion Petre,
Şuică Iulian, Neagu Florin, Pîrjol George şi Amarie Constantin) s-a aprobat proiectul de
hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin
Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociaţia Euro
Teleorman, pentru anul 2015.
La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman a tronsonului de drum
comunal DC 45, DN 65A-Dideşti-Însurăţei-Merişani (DC 105), km 6+100-8+100,
L=2,000 km, din administrarea Consiliului Local al Comunei Dobroteşti.
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.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Neagu Florin.
Domnule preşedinte, acceptăm să reparăm drumurile comunale, iar drumurile
judeţene, spre exemplu cel dintre Bragadiru şi Bujoru este deplorabil cum de altfel mai
sunt şi altele. Mi se pare normal ca mai întâi să le terminăm pe cele începute, şi ulterior,
în funcţie de proprităţi, să începem altele.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Sigur că da, după cum aţi observat şi dumneavoastră, sunt foarte multe tronsoane
de drumuri judeţene care necesită lucrări de întreţinere. După cum ştiţi prin hotărîrea
consiliului judeţean de aprobare a bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2015
au fost stabilite tronsoanele de drumuri judeţene care în perioada următoare vor intra
într-un proces de reabilitare. Deci, DJ 506 Bujoru – Cervenia va intra în întreţinere, dar
mai sunt şi altele inclusiv cele care sunt pe investiţii. Toate drumurile aflate deja în lucru
vor fi finalizate. Sigur în măsura fondurilor disponibile şi acest drum comunal a fost
preluat în administrare, pe o perioadă de doi ani, este vorba de un drum foarte circulat,
acest lucru justificând şi necesitatea investiţiilor.
Domnul Iliescu Alexandru.
Domnule preşedinte, noi în trecut am mai preluat astfel de drumuri care intrau în
sarcina comunelor, îmi puteţi spune ce s-a întâmplat cu acestea? S-au reabilitat? Nu s-au
reabilitat?
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Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Sigur că s-au reabilitat. În trecut investiţiile se făceau altfel decât se fac în
momentul acesta. Prin legea bugetului de stat era o sumă alocată pentru drumuri judeţene
şi drumuri comunale. Anul acesta, prin legea bugetului de stat nu se mai alocă bani
unităţilor administrativ teritoriale, dar acest lucru nu ne împiedică să refacem aceste
drumuri din fonduri proprii. Tot ce am preluat până acum a fost reparat.
Domnul Iliescu Alexandru.
Mulţumesc domnule preşedinte. Am o rugăminte, haideţi să reparăm craterul acela
de la Săceni, la ieşirea spre Ciurari.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Este prins.
Domnul Bălan Ilie.
Domnule preşedinte, pentru repararea drumului de la Crângu nici măcar un sfert
din suma alocată nu s-a acordat din lipsă de fonduri, iar drumul arată acum mai rău decât
atunci când a fost preluat de către consiliul judeţean.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ
Eu vă spun că la vremea respectivă, când drumul a fost luat în administrare, a fost
reparat. Vă pot demonstra acest lucru cu documentaţia necesară. Dacă acest drum, în
decurs de doi ani de zile s-a deteriorat, este altceva. Eu vă garantez că la vremea
respectivă lucrările s-au efectuat, banii au fost alocaţi pentru că erau prinşi în buget
pentru drumurile judeţene şi comunale. Noi preluăm drumurile comunale şi, în acelaşi
timp aprobăm suma acordată acelui proiect, nu avem cum să luăm suma de acolo şi să o
trecem în altă parte.
Domnul Bălan Ilie.
Nu vreau să discutăm în contradictoriu, am o rugăminte, să mergeţi să vedeţi acel
drum şi veţi observa că arată mai rău decât la începerea lucrărilor.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Eu nu contest acest lucru, drumul s-a deteriorat ulterior efectuării lucrărilor. Încă o
dată, drumul este unul comunal aflat în întreţinerea comunei şi este în administrarea
consiliului local, nu în administrarea consiliului judeţean.
Dacă nu mai sunt observaţii, daţi-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre
privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman a tronsonului de drum
comunal DC 45, DN 65A-Dideşti-Însurăţei-Merişani (DC 105), km 6+100-8+100,
L=2,000 km, din administrarea Consiliului Local al Comunei Dobroteşti.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 20 voturi „pentru” şi 11 „abţineri” (doamna Burghiu Mihaela şi domnii Bălan
Ilie, Iliescu Alexandru, Ştefan Mihai Gabriel, Vrăjitoarea Emilian, Moţ Petrică, Ion Petre,
Şuică Iulian, Neagu Florin, Pîrjol George şi Amarie Constantin) s-a respins proiectul de
hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman a tronsonului
de drum comunal DC 45, DN 65A-Dideşti-Însurăţei-Merişani (DC 105), km 6+1008+100, L=2,000 km, din administrarea Consiliului Local al Comunei Dobroteşti.
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La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare tronson
DJ 612, Băbăiţa-Orbeasca, km 34+150–39+354 (L=5,204 km)”.
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.
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
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare tronson DJ 612,
Băbăiţa-Orbeasca, km 34+150–39+354 (L=5,204 km)”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 20 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (domnul Ştefan Mihai Gabriel) şi 10
„abţineri” (doamna Burghiu Mihaela şi domnii Bălan Ilie, Iliescu Alexandru, Vrăjitoarea
Emilian, Moţ Petrică, Ion Petre, Şuică Iulian, Neagu Florin, Pîrjol George şi Amarie
Constantin) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general
actualizat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare tronson DJ 612, Băbăiţa-Orbeasca,
km 34+150–39+354 (L=5,204 km)”.
La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2015.
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.
Vă mulţumesc.
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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 2015.
S-a procedat la citirea şi supunerea la vot a rectificării bugetului propriu al
judeţului Teleorman pe anul 2015, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi
anexe.
Supun la vor Anexa nr. 1,, Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului
Teleorman pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016-2018”.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat anexa nr. 1.
Supun la vor Anexa nr. 2 Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului
Teleorman pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016-2018”..
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat anexa nr. 2.
Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2015.
Vă propun, dacă sunteţi de acord, ţinând cont de faptul că proiectele de hotărârede
la puctul 13 şi 15, presupun vot secret, să le lăsăm la final.
Supun la vot această propunere.
Cine este pentru?
Împotrivă?
Abţineri?
În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.
La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Teleorman din România şi Guvernoratul
Thi Qar din Republica Irak.
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.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Pârjol George.
Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi, am văzut raportul de specialitate şi, întradevăr consider că, judeţul nostru are nevoie şi văd necesitatea cooperării în domeniul
ştiinţei, educaţiei, dare u speram să cooperăm cu regiuni superioare nouă, regiuni în care
este deja implementat sistemul democratic, în care sistemul administrativ este aproape de
om şi un sistem în care se respectă drepturile omului, nu o republică cum este Irakul unde
democraţia este departe şi unde drepturile omului şi în special ale femeilor nu sunt
respectate. Eu cred că ar trebui să ne mai gândim la această înfrăţire cu Irakul.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Este un punct de vedere al dumneavoastră.
Doamna Târnăcop Aurica.
Aş avea şi eu ceva de spus. Am înţeles că această cooperare cuprinde toate
domeniile de activitate, inclusiv agricultura. Trebuie să ne gândim foarte bine pentru că
sistemul de irigaţii din Irak este distrus şi pentru a realiza lucrările care sunt cuprinse aici
necesită investiţii uriaşe şi nu ştiu dacă este necesar să ne hazardăm pentru că nu avem
sursa economică necesară. Din ce surse se va asigura finanţarea tuturor mijloacelor şi a
obiectivelor pe care ne propunem să le realizăm?
Am vrea să ştim câte ceva din activitatea lor, din viaţa lor, ce au făcut în domeniul
respectiv, să ştim dacă este necesar să realizăm această colaborare.
Domnul Vlad Eugen Ovidiu.
Faţă de punctul de vedere al colegilor, eu mă gândesc că la vremea când veneau
francezii şi făceau cereri de cooperare, ei erau deasupra noastră din punct de vedere
democratic. Ce am pierde noi dacă le oferim sprijin şi un model democratic, să vină în
vizită să vadă cum se desfăşoară o şedinţă de consiliu judeţean spre exemplu, nu cred că
ar fi atât de grav.
Domnul Pîrjol George.
Nu am zis că ar fi un lucru grav, mă gândeam că ar fi în avantajul nostru să ne
înfrăţim cu o regiune din Germania, de unde am avea şi noi ceva de învăţat, nu să oferim
noi exemplu altora.
Domnul Vlad Eugen Ovidiu.
Este un punct de vedere. Eu am trăit vremea, când eram la Primăria Roşiorii de
Vede şi ne-am înfrăţit cu Olanda sau cu Franţa, eu cred că e bine să ne orientăm şi către
cei care îi considerăm cu anumite probleme.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Doresc să fac câteva precizări privind acest proiect de hotărâre. În astfel de situaţii
totul merge către investitori care să vină să investească pentru a crea locuri de muncă.
Totul se face cu avizul Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice.
Atunci când doreşti să faci o înţelegere de cooperare cu cineva sunt necesare toate
aceste avize. Am discutat cu ambasadorul României în Irak. Este vorba de coperare cu o
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regiune bine dezvoltată, o regiune agricolă, motiv pentru care ar fi interesaţi de industria
constructoare de maşini agricole şi o fabrică de conserve. Acestea sunt domeniile în care
ei ar dori să colaborăm pe viitor. Sigur, după adoptarea acestei înţelegeri de cooperare vor
avea loc întâlniri cu reprezentanţii acestei regiuni din Irak şi vor fi stabilite şi analizate
toate posibilităţile de cooperare, dar aceasta nu înseamnă că se vor produce efecte
imediate. Vă asigur că vă voi ţine la curent cu toate aspectele acestei înţelegeri.
Doresc să vă amintesc o situaţie când, în 2013, tot la iniţiativa lor, a avut loc o
întâlnire cu câţiva oameni de afaceri din Italia şi le-au fost prezentate posibilităţile de
investiţii în judeţul Teleorman, cu documentări, cu actele necesare prezentării de la
instituţiile abilitate. Era vorba despre nişte investitori puternici din Italia la care a
participat şi preşedintele Asociaţiei Italienilor din România, care au investit în zona
Sibiului. Doresc să vă spun că au fost foarte încântaţi. După acea întâlnire, la aproximativ
două luni, au venit doi posibili investitori, am mers în judeţ, le-am arătat oportunităţile şi
după acel moment nu au mai dat niciun fel de semn.
Noi ne oferim toată disponibilitatea pentru astfel de investitori, dăm curs tuturor
posibilităţilor de cooperare. În momentul de faţă suntem în cooperare cu o regiune din
Bulgaria în vederea accesării fondurilor de cooperare transfrontalieră, au fost depuse o
serie de proiecte. În urmă cu un an şi jumătate a mai fost încheiată o astfel de înţelegere.
În astfel de înţelegeri de cooperare există investiţii de ambele părţi, dar asta nu
reprezintă o garanţie că se vor realiza respectivele investiţii. Nu este rău să facem astfel
de înţelegeri, dar nici să le facem de dragul de a le face. Urmărim ca din acestea să
rezulte ceva productiv şi benefic pentru locuitorii acestui judeţ.
Daţi-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii
de Cooperare între Judeţul Teleorman din România şi Guvernoratul Thi Qar din
Republica Irak.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 20 voturi „pentru” şi 11 „împotrivă” (doamna Burghiu Mihaela şi domnii Bălan
Ilie, Iliescu Alexandru, Ştefan Mihai Gabriel, Vrăjitoarea Emilian, Moţ Petrică, Ion Petre,
Şuică Iulian, Neagu Florin, Pîrjol George şi Amarie Constantin) s-a aprobat proiectul de
hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Teleorman, România şi
Guvernoratul Thi Qar, Republica Irak.
Următoarele proiecte de hotărâri 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 30 consilieri judeţeni şi subsemnatul,
deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului judeţean prezenţi reprezintă 17.
Proiectul de hotărâre se referă la desemnarea managerului interimar al Centrului
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman.
Rog preşedinţii comisiilor 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.
Domnul Moţ Petrică.
Domnule preşedinte, consider că este suficient de mult timp de când această
instituţie nu are un manager care să obţină postul prin concurs. Suntem acum în perioada
celor 120 zile prevăzute de lege, deci nu suntem în afara cadrului legal. Cred că în judeţul
Teleorman, folclorul reprezintă o prioritate pentru noi şi pentru consiliul judeţean. În
urmă cu câtva timp am participat la o discuţie cu Tudor Gheorghe care spunea că
Teleormanul are un folclor bogat, frumos, dar neexploatat suficient.
Un manager care să ocupe postul prin concurs are alte perspective, planurile
întocmite de un manager interimar nu sunt planuri care să se întindă pe o perioadă foarte
lungă de timp, iar previzionările nu sunt pe un termen lung. Se aşteaptă ca cineva să
îndeplinească un anumit criteriu să se poată înscrie la concurs, au fost tot felul de zvonuri
în acest sens.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Domnule, şi eu mi-am dorit la vremea când s-a organizat acest concurs să se fi
ocupat postul, tocmai pentru a nu avea astfel de supoziţii. Din păcate, persoanele care sau înscris la acest concurs nu au întrunit condiţiile necesare. Şi eu îmi doresc ca acest
post să se ocupe prin concurs de o persoană pregătită în domeniul respectiv, dar
persoanele înscrise şi care au participat la concurs nu au reuşit să obţină nota necesară
promovării. Noi am respectat procedura. La ultimul concurs organizat în acest sens, unul
dintre candidaţi a acţionat consiliul judeţean în instanţă pe motiv că dosarul nu i-a fost
acceptat de comisie deoarece domnul era de profesie inginer. A prezentat nişte adeverinţe
ca urmare a participării la nişte cursuri în domeniul cultural, însă acestea nu ţin loc de
diplomă. Instanţa s-a pronunţat printr-o hotărâre definitivă prin care a dat câştig de cauză
consiliului judeţean. Din momentul în care s-a primit hotărârea judecătorească s-a
demarat procedura de reorganizare a concursului şi în momentul acesta se lucrează la
caietul de sarcini şi obiective.
Şi eu îmi doresc să finalizăm cât mai repede acest lucru, dar aceasta este realitatea
legată de acest subiect.
Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a voturilor
să-şi intre în atribuţii.
Se prezintă tehnica votării.
Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.
Buletinele de vot fiind completate, urmează operaţiunea propriu - zisă de votare.
(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, şi-a exprimat
opţiunea şi apoi l-a introdus în urnă).
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Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a
voturilor să prezinte procesul verbal.
Domnul Vrăjitoarea Emilian.
Doamna Popa Elena Laurenţia din totalul de 31 voturi valabil exprimate, a întrunit
un număr de 30 voturi “pentru” şi un vot “împotrivă“.
Domnul preşedinte Gîdea Adrian Ionuţ.
Vă mulţumesc.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman.
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind
desemnarea managerului interimar al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman.
Şi acest proiect de hotărâre priveşte desemnarea unei 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 30 consilieri judeţeni şi subsemnatul,
deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului judeţean prezenţi reprezintă 17.
Proiectul de hotărâre se referă la exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare,
a funcţiei de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţa a
Persoanelor al Judeţului Teleorman, de către doamna Ionescu Iuliana.
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.
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.
Se prezintă tehnica votării.
Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.
Buletinele de vot fiind completate, urmează operaţiunea propriu - zisă de votare.
(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, şi-a exprimat
opţiunea şi apoi l-a introdus în urnă).
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Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a
voturilor să prezinte procesul verbal.
Domnul Vrăjitoarea Emilian.
Doamna Ionescu Iuliana din totalul de 31 voturi valabil exprimate, a întrunit un
număr de 30 voturi “pentru” şi un vot “împotrivă“.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, prin
detaşare, a funcţiei de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţa a
Persoanelor al Judeţului Teleorman, de către doamna Ionescu Iuliana.
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind exercitarea
cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei de director executiv al Serviciului Public
Comunitar de Evidenţa a Persoanelor al Judeţului Teleorman, de către doamna Ionescu
Iuliana.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
Dacă nu mai aveţi alte probleme de lămurit?
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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