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R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE ŢEAN  TELEORMAN 

 
PROCES VERBAL  

 al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  
din data de 29 ianuarie 2015 

 
 Bună ziua, stimaţi colegi, 
 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în şedinţă ordinară pentru astăzi, 29 
ianuarie 2015, prin dispoziţia nr. 24 din 22 ianuarie 2015. 

La şedinţă participă 28 consilieri din totalul de 31 consilieri în funcţie, lipsind 
doamna Toţe Marioara şi domnii Neagu Florin şi Amarie Constantin, 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 extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din 

data de 30 decembrie 2014, 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 extraordinare a 

Consiliului Judeţean, din 30 decembrie 2014. 
 

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

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

1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean  
Ini ţiator: Comisia de validare 

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

transportului public jude ţean de persoane prin curse regulate speciale unui 
operator de transport rutier.  

                   Iniţiator: vicepreşedinte Cornel Bleajă 
 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Teleorman nr. 148 din 28 august 2014. 
                  Iniţiator: vicepreşedinte Cornel Bleajă 
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4. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Jude ţean Teleorman pentru 

efectuarea unor lucrări la două imobile din patrimoniul jude ţului Teleorman.  
                  Iniţiator: vicepreşedinte Cornel Bleajă 
 
5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribu ţiei sub formă de cotizaţie a 

Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”, pentru anul 2015.  

                    Iniţiator: vicepreşedinte Cornel Bleajă 
 
6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a 

Judeţului Teleorman, prin Consiliul  Judeţean Teleorman, la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Segarcea Vale-Liţa-Turnu M ăgurele”, pentru 
anul 2015.   

                   Iniţiator: vicepreşedinte Cornel Bleajă 
 
7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a 

Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Uda Clocociov-Saelele-Lunca”, pentru anul 
2015 

                   Iniţiator: vicepreşedinte Cornel Bleajă 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribu ţiei sub formă de cotizaţie a 
Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman la Asociaţia Club 
Sportiv Baschet Teleorman - Alexandria, pentru anul 2015. 

Ini ţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribu ţiei sub formă de cotizaţie a 

Consiliului Judeţean Teleorman la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene 
din România, pentru anul 2015. 

Ini ţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activit ăţilor, 
manifestărilor, competi ţiilor şi acţiunilor  cultural sportive şi de tineret, 
religioase, educative şi de divertisment–recreere care se organizează şi 
finanţează de Consiliul Judeţean Teleorman în anul 2015. 

Ini ţiator: vicepreşedinte Cornel Bleajă 
 
11.  Proiect de hotărâre privind  schimbarea  denumirii  Centrului  Şcolar  pentru  

Educaţie Incluzivă Alexandria şi a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
Roşiorii de Vede; 

Ini ţiator: vicepreşedinte Cornel Bleajă 
 
12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a contribuţiei 

lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru 
Persoanele Vârstnice Cervenia în anul 2015. 

Ini ţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
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13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a contribuţiei 

lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru 
Persoanele Vârstnice Furculeşti în anul 2015. 

Ini ţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
14.  Proiect de hotărâre privind  stabilirea cuantumului cheltuielilor de 

funcţionare a centrelor de zi pentru protecţia copilului de la nivelul 
municipiilor, ora şelor şi comunelor, precum şi stabilirea  cotei-păr ţi de 
finanţare din bugetul judeţului  pentru anul 2015. 

Ini ţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
15.  Proiect de hotărâre privind  modificarea Hot ărârii Consiliului Jude ţean 

Teleorman nr. 33 din  28 aprilie 2010. 
Ini ţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 
16.  Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor d e 

funcţionare a Centrului de Recuperare şi Consiliere Psihologică pentru 
Minori cu Dizabilit ăţi din subordinea Consiliului Local Zimnicea, precum şi 
stabilirea cotei-păr ţi de finanţare din bugetul judeţului pentru anul 2015. 

Ini ţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea utiliz ării excedentului bugetar 

înregistrat la 31 decembrie 2014 pentru finanţarea cheltuielilor Secţiunii de 
funcţionare şi Secţiunii de dezvoltare, în anul 2015. 

Ini ţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
18.  Proiect de hotărâre privind stabilirea pre ţului mediu al produselor agricole la 
       care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2015. 

Ini ţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman  
 
19.  Proiect de hotărâre privind stabilirea pre ţului mediu pentru masa verde de 

pe pajişti, pentru anul 2015. 
Ini ţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 
20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor speci fice prin 

care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum şi 
modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor Camerei Agricole Judeţene 
Teleorman, pentru anul 2015. 

Ini ţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

21.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 108 din 24 iunie 2014, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Ini ţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
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22.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Ini ţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

23.  Diverse.  
 
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, doresc să vă informez că 

iniţiatorul şi-a retras proiectul de hotărâre aflat la punctul nr. 11 al ordinii de zi. Urmare a 
retragerii acestuia propun introducerea, la acelaşi număr a unui alt proiect de hotărâre, 
respectiv: 

“Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 84 din 21 iunie 2012, cu modificările şi completările ulterioare”. 

Supun la vot propunerile prezentate. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi propunerile au fost aprobate. 
Supun la vot proiectul ordinii de zi modificat.  

- 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 privind 
validarea unui mandat de consilier judeţean. 

Dau cuvântul domnului Vlad Eugen Ovidiu, preşedintele comisiei de validare, să 
prezinte raportul referitor la validarea sau invalidarea mandatului de consilier judeţean în 
Consiliul Judeţean Teleorman. 
 Domnul Vlad Eugen Ovidiu, preşedintele comisiei de validare a prezentat raportul 
de validare. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 
Domnul Şuică Iulian. 
Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi. Partidul Poporului Dan Diaconescu, prin 

adresă ne informează că domnul Stăncioi Ştefan aflat la poziţia nr. 3 pe lista pe care a 
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candidat la alegerile locale din 2012, îşi pierde calitatea de membru, acelaşi lucru se 
întâmplă şi cu domnul Nedelcu Florin situat la poziţia nr. 4, întrucât s-au înscris într-un 
alt partid în toamna anului 2014. Documentul următor este o cerere semnată de domnul 
Nedelcu Florin prin care renunţă la calitatea de consilier judeţean pe motiv de 
incompatibilitate semnată în 18 decembrie 2014. Este o eroare materială? Este un non 
sens? Pentru că pe logica pe care mi-am făcut-o eu, astfel de cerere trebuia să vină din 
partea domnului Stăncioi sau a niciunuia. Cum explicaţi această situaţie? 

Domnul Vlad Eugen Ovidiu. 
Ambele situaţii sunt valabile pentru că domnul Nedelcu a fost ales viceprimar al 

oraşului Videle şi nu poate deţine în acelaşi timp şi funcţia de viceprimar şi de consilier 
judeţean. Ulterior acesta şi-a pierdut calitatea de membru al PP-DD. 

Ambele situaţii presupun neincluderea pe lista de consilier judeţean. 
Domnul Şuică Iulian. 
Eu mi-am făcut o părere despre modul de prezentare a acestui referat, dar dacă 

domnul Nedelcu şi-a pierdut calitatea de membru al partidului şi este exclus de pe lista de 
consilier, cererea adresată ulterior nu-şi mai are sensul. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Doresc să fac o completare. Aici trebuie să ţinem seama de prevederile Ordonanţei 

nr. 55/2014, în temeiul căreia anumiţi aleşi locali au avut posibilitatea să opteze pentru un 
alt partid decât cel prin care a fost ales la alegerile din anul 2012. Domnul Nedelcu a 
optat pentru PSD, lucru absolut legal, iar dacă dânsul nu renunţa la calitatea de consilier 
judeţean, putea fi ales în continuare pe listele PSD, dar ar fi fost obligat să opteze în 
termenul legal, pentru una din funcţiile de viceprimar sau consilier judeţean. 

Domnul Şuică Iulian. 
Dacă domnul Nedelcu putea fi ales pe listele PSD, atunci domnul Stăncioi de ce nu 

poate fi în continuare consilier pentru că şi el şi-a pierdut calitatea de membru. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
În cazul domnului Stăncioi nu mai vorbim de Ordonanţa nr. 55/2014 pentru că 

dânsul a renunţat la această calitate acum 2 ani. 
În continuare, vă aduc la cunoştinţă că pentru validarea sau invalidarea mandatului 

este necesar votul majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă, votul este deschis, 
deci se exprimă prin ridicare de mâini. 

În continuare, voi prezenta proiectul de hotărâre privind validarea unui mandat de 
consilier judeţean. 

Supun la vot validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Piţigoi Mihai. 
Fac precizarea că domnul Piţigoi Mihai nu va vota. 
- Cine este pentru ? 
- Este cineva împotrivă? 
- Se abţine cineva? 
În unanimitate de voturi domnul Piţigoi Mihai a fost validat. 
Urmare votului dumneavoastră a fost aprobat proiectul de hotărâre privind 

validarea unui mandat de consilier judeţean. 
 
În continuare, potrivit prevederilor art. 90 coroborate cu cele ale art. 32 alin. (1) 

din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 7 
alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, consilierul al cărui mandat 
a fost validat, trebuie să depună, în faţa consiliului judeţean, jurământul. 
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Precizez că, în situaţia unui refuz, consilierul în cauză se consideră demisionat de 
drept, fiind înlocuit cu primul supleant înscris pe lista de candidaţi depusă de partid, 
alinţa electorală sau alianţa politică la alegerile din 10 iunie 2012. 

În acest sens, consilierul validat s-a prezentat în faţa mesei special amenajate pe 
care s-a aflat un exemplar din Constituţie şi Biblie, a pus mâna stângă atât pe Constituţie 
cât şi pe Biblie, a dat citire jurământului şi a semnat jurământul în două exemplare. 

(Unul s-a înmânat consilierului, iar celălalt se păstrează la dosarul şedinţei.)  
Stimaţi colegi, 
Jurământul prevăzut de lege, fiind depus, îl felicităm pe domnul consilier Piţigoi 

Mihai,  îi spunem „bine aţi venit” în rândurile noastre şi îi urăm succes în activitatea 
pe care o va desfăşura pentru buna funcţionare a instituţiei noastre. 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane 
prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier. 

Rog preşedinţii comisiilor economică şi urbanism să prezinte rapoartele de avizare. 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează 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 
licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale unui operator de transport rutier. 

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

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind atribuirea 
licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale unui operator de transport rutier. 

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 148 din 28 august 
2014. 

Rog preşedinţii comisiilor juridică şi urbanism să prezinte rapoartele de avizare. 
- 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. 
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Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 148 din 28 august 2014. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 148 din 28 august 2014. 

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la două imobile 
din patrimoniul 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 Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc 

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

Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul 
Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la două imobile din 
patrimoniul judeţului Teleorman. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul 

Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la două imobile din 
patrimoniul judeţului Teleorman. 
 La punctul cinci 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 „Teleormanul”, 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. 
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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 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 aprobarea contribuţiei 
sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”, 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 „Teleormanul”, pentru anul 2015. 
 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 ,,Segarcea Vale-Liţa-
Turnu Măgurele”, 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 ,,Segarcea Vale-Liţa-Turnu 
Măgurele”, 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 ,,Segarcea Vale-Liţa-Turnu 
Măgurele”, 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 ,,Uda Clocociov-
Saelele-Lunca”, 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 ,,Uda Clocociov-Saelele-Lunca”, 
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 ,,Uda Clocociov-Saelele-Lunca”, 
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 Club Sportiv Baschet Teleorman - Alexandria, 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. 
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- 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 Club Sportiv Baschet Teleorman - Alexandria, pentru anul 2015.   
 Domnul Banu Daniel. 
 Domnule preşedinte, eu un particip la vot. 
 Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Am înţeles. 
 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 Club Sportiv Baschet Teleorman - Alexandria, pentru anul 2015.   

 La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Consiliului Judeţean Teleorman la 
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, 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 Consiliului Judeţean Teleorman la Uniunea 
Naţională a Consiliilor Judeţene din România, 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 Consiliului Judeţean Teleorman la Uniunea 
Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2015. 
 La punctul zece de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Programului activităţilor, manifestărilor, competiţiilor şi acţiunilor  cultural 
sportive şi de tineret, religioase, educative şi de divertisment–recreere care se organizează 
şi finanţează de Consiliul Judeţean Teleorman în anul 2015. 

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. 
 Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului activităţilor, manifestărilor, competiţiilor şi acţiunilor  cultural sportive şi de 
tineret, religioase, educative şi de divertisment–recreere care se organizează şi finanţează 
de Consiliul Judeţean Teleorman în 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 
Programului activităţilor, manifestărilor, competiţiilor şi acţiunilor  cultural sportive şi de 
tineret, religioase, educative şi de divertisment–recreere care se organizează şi finanţează 
de Consiliul Judeţean Teleorman în anul 2015. 

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 84 din 21 iunie 
2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

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. 
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 şi 
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 84 din 21 iunie 2012, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
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- Abţineri ? 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 84 din 21 iunie 2012, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea costului mediu lunar şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor 
vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia în anul 2015. 

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 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 
costului mediu lunar şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite 
în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia în 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 
costului mediu lunar şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite 
în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia în anul 2015. 
 La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea costului mediu lunar şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor 
vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti în anul 2015. 

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 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 
costului mediu lunar şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite 
în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti în anul 2015. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 



 13 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
costului mediu lunar şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite 
în Căminul pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti în anul 2015. 

La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare a centrelor de zi pentru protecţia 
copilului de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, 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. 

Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea 
cuantumului cheltuielilor de funcţionare a centrelor de zi pentru protecţia copilului de la 
nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi stabilirea  cotei-părţi de finanţare 
din bugetul judeţului  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 stabilirea 
cuantumului cheltuielilor de funcţionare a centrelor de zi pentru protecţia copilului de la 
nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi stabilirea  cotei-părţi de finanţare 
din bugetul judeţului  pentru anul 2015. 

La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 33 din  28 aprilie 2010. 

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 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 modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 33 din  28 aprilie 2010. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 33 din  28 aprilie 2010. 

La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare a Centrului de Recuperare şi Consiliere 
Psihologică pentru Minori cu Dizabilităţi din subordinea Consiliului Local Zimnicea, 
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. 

Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea 
cuantumului cheltuielilor de funcţionare a Centrului de Recuperare şi Consiliere 
Psihologică pentru Minori cu Dizabilităţi din subordinea Consiliului Local Zimnicea, 
precum şi stabilirea cotei-părţi de finanţare din bugetul judeţului 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 stabilirea 
cuantumului cheltuielilor de funcţionare a Centrului de Recuperare şi Consiliere 
Psihologică pentru Minori cu Dizabilităţi din subordinea Consiliului Local Zimnicea, 
precum şi stabilirea cotei-părţi de finanţare din bugetul judeţului pentru anul 2015. 

La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2014 pentru 
finanţarea cheltuielilor Secţiunii de funcţionare şi Secţiunii de dezvoltare, în anul 2015. 
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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 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 
utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2014 pentru finanţarea 
cheltuielilor Secţiunii de funcţionare şi Secţiunii de dezvoltare, în 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 
utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2014 pentru finanţarea 
cheltuielilor Secţiunii de funcţionare şi Secţiunii de dezvoltare, în anul 2015. 

La punctul 18 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, 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? 
 Doamna Târnăcop Aurica. 
 Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte. 
 Aceste preţuri au fost stabilite corect. Aş dori ca aceste preţuri să rămână 
definitive, să nu revenim asupra lor datorită fluctuaţiilor de pe piaţă. Prin ceea ce s-a 
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întâmplat în 2014, preţurile sunt pertinente. În fiecare an la sfârşitul fiecărei campanii 
preţurile sunt foarte mici şi ulterior ele cresc. 
 Propun ca toate societăţile să se încoloneze la o singură idée şi cred că nici nu este 
necesar să revenim asupra acestor preţuri. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 
Aceste preţuri le aprobăm în urma fundamentării f ăcută de Direcţia pentru 

Agricultură Teleorman, iar anul trecut am fost nevoiţi să le modificăm datorită condiţiilor 
meteorologice nefavorabile. 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului mediu al produselor 
agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2015.  
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea 
preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 
2015.  
 La punctul 19 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
stabilirea preţului mediu pentru masa verde de pe pajişti, 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 stabilirea 
preţului mediu pentru masa verde de pe pajişti, 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 stabilirea preţului 
mediu pentru masa verde de pe pajişti, pentru anul 2015.    
 La punctul 20 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, 
cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor Camerei 
Agricole Judeţene Teleorman, pentru anul 2015. 
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Rog pe domnul Cioabă Petre, preşedintele comisiei economice să prezinte raportul 
de avizare.  

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică 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 
structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul 
tarifelor, precum şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor Camerei Agricole 
Judeţene Teleorman, pentru anul 2015. 
  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 Cu 28 de voturi “pentru” şi o “abţinere” (domnul Şuică Iulian) s-a aprobat 
proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se 
constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de încasare şi 
utilizare a fondurilor Camerei Agricole Judeţene Teleorman, pentru anul 2015. 
 La punctul 21 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 108 din 24 iunie 
2014, cu modificările şi completările ulterioare.    

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. 
 Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 108 din 24 iunie 2014, cu 
modificările şi completările ulterioare.    
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 108 din 24 iunie 2014, cu 
modificările şi completările ulterioare.    
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 La punctul 22 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 197 din 17 
decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.    

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. 
 Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013, 
cu modificările şi completările ulterioare.    
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013, 
cu modificările şi completările ulterioare.    
 

Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
 

 Dacă  aveţi alte probleme? 
 

Nemaifiind alte observaţii, ordinea de zi fiind epuizată, declar încheiate lucrările 
şedinţei şi vă mulţumesc pentru participare. 

 
 
 
 
PREŞEDINTE,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 
      Adrian Ionuţ Gâdea       Silvia Oprescu 

 


