
R O M Â N I A
CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN

PROCES VERBAL 
 al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman 

din data de 27 martie 2017

Bună ziua, stimaţi colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi, 27 

martie 2017, prin dispoziţia nr. 99 din 21 martie a.c..
La ședinţă participă 31 de consilieri din totalul de 33 consilieri în funcţie (lipsesc 

domnii Bădulescu Adrian și Vătafu Cătălin), ședinţa de consiliu este legal constituită, fiind 
astfel asigurat cvorumul de prezenţă necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședinţe 
ordinare.

 Fiind ședinţă publică, așa cum prevede Legea administraţiei publice locale, anunţul 
cu ordinea de zi a fost adus la cunoștinţă dumneavoastră și locuitorilor judeţului Teleorman 
prin mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului judeţean.

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

x
x x

Procesul - verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data de 
27 februarie 2017, v-a fost pus la dispoziţie și îl supun aprobării dumneavoastră.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean, din 27 februarie 2017.
Doamnelor și domnilor,
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea 

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

1. Proiect  de  hotărâre  privind  alegerea  președintelui  Consiliului  Județean 
Teleorman.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică Teleorman, pentru mandatul 2016-2020.

3. Proiect  de  hotărâre  privind  repartizarea  sumei  defalcată  din  taxa  pe 
valoarea  adăugată,  pentru  finanțarea  cheltuielilor  privind  drumurile 
județene, pentru anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a 
Județului  Teleorman  prin  Consiliul  Județean  Teleorman,  în  calitate  de 
membru asociat  la  Uniunea Națională a Consiliilor  Județene din România, 
pentru anul 2017.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a 
Județului  Teleorman  prin  Consiliul  Județean  Teleorman,  în  calitate  de 
membru  asociat  la  Agenția  pentru  Dezvoltare  Regională  ”Sud  Muntenia”, 
pentru anul 2017.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a 
Județului  Teleorman,  prin  Consiliul  Județean  Teleorman,  la  Asociația  de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru anul 2017.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a 
Județului  Teleorman,  prin  Consiliul  Județean  Teleorman,  la  Asociația  de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 
2017.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a 
Județului  Teleorman,  prin  Consiliul  Județean  Teleorman,  la  Asociația  de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru 
anul 2017.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Teleorman, prin 
Consiliul  Județean  Teleorman  la  finanțarea  Centrului  Rezidențial  pentru 
Persoane  Vârstnice  Dependente  ”Sf.  Maria”  din  comuna  Talpa,  pentru 
perioada ianuarie – aprilie 2017.

Inițiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Teleorman, prin 
Consiliul Județean Teleorman la finanțarea Centrului Social pentru îngrijire 
bătrâni și persoane cu nevoi speciale, comuna Saelele, pentru anul 2017.

Inițiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

11.Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Hotătârii  Consiliului  Județean 
Teleorman nr. 71 din 28 aprilie 2014 privind atribuirea în folosință gratuită, a 
unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului de Psihiatrie Poroschia, pe anul 2017.

Inițiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

13.Proiect  de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri  și  cheltuieli  al 
Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, pe anul 2017

Inițiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

14.Proiect  de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri  și  cheltuieli  al 
Spitalului Județean de Urgență Alexandria , pe anul 2017

Inițiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

15.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare 
a centrelor de zi pentru protecția copilului de la nivelul municipiilor, orașelor 
și  comunelor,  precum  și  stabilirea  cotei-părți  de  finanțare  din  bugetul 
județului pentru anul 2017.

Inițiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor 
spații, proprietate publică a județului Teleorman.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a 
persoanelor vârstnice, a contribuției persoanelor vârstnice și a susținătorilor 
legali  ai  persoanelor  vârstnice  din  Centrele  pentru  persoane  vârstnice 
Furculești și Cervenia.

Inițiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a 
persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire și  asistență Olteni, 
Centrul de îngrijire și asistență Videle și Centrul de recuperare și reabilitare 
neuropsihiatrică Videle.

Inițiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

19.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării  burselor  de  ajutor  social 
pentru  semestrul  II  al  anului  școlar  2016-2017  și  a  cuantumului  acestora, 
alocate elevilor din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria.

Inițiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

20.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Teleorman în Consiliul  de Administrație al  Casei  de Asigurări de Sănătate 
Teleorman.

Inițiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

21.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  propriu  al  județului 
Teleorman pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020.
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Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

22.Proiect  de hotărâre  privind aprobarea bugetelor de venituri  și  cheltuieli,  a 
numărului  de  personal  și  a  fondului  salariilor  de  bază  pe  anul  2017  și 
estimările  pentru  anii  2018-2020,  ale  instituțiilor  și  serviciilor  publice  din 
subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean

23.Diverse.

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi vă propun suplimentarea acestuia cu 
”Proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de director 
executiv al  Serviciului  Public  Comunitar de Evidență a Persoanelor  Teleorman de 
către domnul Bratu George Remus”.

Supun la vot proiectul ordinii de zi completat. 
- 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 și 
completările ulterioare,  proiectele  de hotărâri  de la ordinea de zi  au fost  avizate pentru 
legalitate. 

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 și 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 cunoștinţă pentru ca abţinerea de 
la  deliberarea  și  adoptarea  hotărârilor  să  fie  consemnată  în  procesul  verbal  al  acestei 
ședinţe.

Doamnelor şi domnilor consilieri,
În conformitate cu prevederi art. 101 alin. (1),  (2) și  (31) din Legea nr.  215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
la  primul  punct  al  ordinii  de  zi  avem  Proiectul  de  hotărâre  privind  alegerea 
preşedintelui Consiliului judeţean.

Fac precizarea că potrivit art. 45 alin. (5) coroborat cu prevederile art. 101 alin. (1) și  
(2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, hotărârea cu privire la alegerea preşedintelui Consiliului judeţean, 
se adoptă prin vot secret cu votul majorităţii  consilierilor în funcţie. Alegerea persoanei 
menţionate se face din rândul consilierilor judeţeni.

x
x x
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Rog președinţii  comisiilor  de  specialitate  pe  principalele  domenii  de activitate  să 
prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.

x
x x

Vă rog să faceţi propuneri de candidaţi pentru funcţia de preşedinte al Consiliului 
judeţean care să fie trecuţi pe buletinul de vot. 

(La fiecare propunere se întreabă candidatul dacă acceptă)
Domnul Vlad Eugen Ovidiu. 
Stimați  colegi,  dați-mi  voie  ca,  în  urma hotărârii  adoptate  de  comitetul  executiv 

județean al Partidului Social Democrat filiala Teleorman, să propun în funcția de președinte 
al Consiliului județean pe domnul Cristescu Ionel Dănuț, colegul nostru care în prezent 
îndeplinește funcția de vicepreședinte.În perioada în care a fost vicepreședinte domnia sa a 
dat dovadă de o bună capacitate de organizare și de continuare a proiectelor demarate de 
președintii din mandatele anterioare.Vă fac cunoscut ca domnul Cristescu este absolvent al 
facultății auto din cadrul Politehnicii si este de asemenea absolvent al unei facultați de drept 
din București. Domnia sa a mai îndeplinit funcții de conducere în mai multe instituții ale 
administrației publice centrale. Pe langa aceasta, îl consider o persoană capabilă să acopere 
o gamă largă de probleme și provocări inerente intr-o asemenea poziție. 

Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Nemaifiind alte propuneri rog secretariatul tehnic să procedeze la tipărirea buletinelor 

de vot, iar comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.

x
 

Vă rog să-mi permiteţi să vă prezint tehnica votării.
Pentru aceasta, fiecare consilier va primi câte un buletin de vot va semna în listă, 

consemnându-se astfel că a primit buletinul de vot, va merge în cabina de vot unde își va 
exprima opțiunea. Buletinul, pentru a-i asigura secretul, se împăturește și se introduce în 
urna sigilată care se află la masa prezidiului. 

Dacă  nu  se  respectă  această  procedură  legală,  votul  se  anulează,  aşa  că,  vă  rog 
insistent să acordaţi toată atenţia tehnicii de votare expusă, astfel ca votul dumneavoastră să 
fie valabil exprimat.

În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată 
cu modificările și completările ulterioare, este declarat ales preşedinte, candidatul care a 
întrunit votul majorităţii consilierilor județeni în funcţie.

Sunt în funcţie 33 consilieri şi în consecinţă jumătate plus unu reprezintă 17 voturi.
5



x
x x

Stimaţi colegi,
Îl rog pe domnul Piper Savu Florin preşedintele comisiei de numărare a voturilor să 

ne prezinte rezultatul votării.
Domnul Piper Savu Florin.
Domnul Cristescu Ionel Dănuț, din totalul de 31 voturi valabil exprimate a întrunit un 

număr de 23 de voturi ”pentru” și 8 voturi ”împotrivă”.

x
x x

Domnul președinte Cristescu Ionel D  ănuț  
Doamnelor și domnilor, stimați invitați, mă bucur ca astăzi participați la un moment 

important,  respectiv  alegerea  președintelui  Consiliului  Județean  Teleorman.  Vreau  să 
mulțumesc organizației Partidului Social Democrat pentru încrederea pe care mi-a acordat-o 
astăzi,  tuturor  primarilor,  liderului  partidului  Liviu  Nicolae  Dragnea,  președintelui 
organizației Teleorman Gâdea Ionuț Adrian. Această alegere mă onorează dar totodată mă 
și  responsabilizează.  În  perioada  următoare,  Consiliul  Județean  Teleorman  va  avea  în 
vedere continuarea proiectelor în derulare,  dar și  demararea de proiecte noi,  proiecte în 
folosul locuitorilor județului cu privire la  modernizarea și reabilitarea drumurilor județene, 
proiecte în domeniul serviciilor de sănătate, al educației, al situațiilor de urgență și nu în 
ultimul rând, cele cu privire la atragerea fondurilor europene. 

Dorim să realizăm o administrație bazată pe principii de transparență, de competență, 
de eficiență. Personal doresc să fiu cât mai aproape de cetățenii județului Teleorman și să 
avem o bună colaborare cu toate instituțiile din acest județ. Vreau să-i asigur pe domnii 
primari de tot sprijinul meu. Voi merge în perioada următoare în toate localitățile pe care le 
reprezintă căci doar astfel putem afla problemele cetățenilor si găsi soluțiile pentru acestea. 
Sunt convins că noi impreună consilieri județeni, parlamentari, miniștrii si secretari de stat 
putem acționa coordonat pentru interesul general al județului nostru. Sunt optimist ca vom 
genera dezvoltare pentru fiecare cetățean al județului Teleorman. Mulțumesc.

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.

Felicitări, domnule președinte și doresc să adaug, dacă nu mă înșel, că sunteți cel mai 
tânăr președinte de consiliu județean de după 1989.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Vă mulțumesc, domnule Vlad.
Deci, în urma votului dat de dumneavoastră, a fost ales în funcţia de preşedinte al 

Consiliului judeţean domnul Cristescu Ionel Dănuț din partea Partidului Social Democrat.
Având în vedere că am fost ales în funcția de președinte, art. 1 pct. 1 al Hotărârii nr. 

88 din 23 iunie 2016, își încetează aplicabilitatea și totodată se declară vacantă funcția de 
vicepreședinte.
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Urmare votului dumneavoastră, s-a adoptat hotărârea privind alegerea preşedintelui 
Consiliului judeţean.

La  punctul  doi  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris proiectul  de  hotărâre pentru 
modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman, 
pentru mandatul 2016-2020.

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

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu  sunt,  în  aceste  condiții  vă  prezint  proiectul  de  hotărâre pentru  modificarea 

componenței  nominale  a  Autorității  Teritoriale  de  Ordine  Publică  Teleorman,  pentru 
mandatul 2016-2020.

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

În  unanimitate  de  voturi  s-a  aprobat  proiectul  de  hotărâre pentru  modificarea 
componenței  nominale  a  Autorității  Teritoriale  de  Ordine  Publică  Teleorman,  pentru 
mandatul 2016-2020.

La  punctul  trei  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre privind 
repartizarea sumei defalcată din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor 
privind drumurile județene, pentru anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020.

Rog președinţii  comisiilor  de  specialitate  pe  principalele  domenii  de activitate  să 
prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Florescu Adrian.
Domnule președinte, vreau să intreb dacă la această consultare au fost invitați   și 

primarii partidelor din opoziție. Am înțeles ca toți banii merg la drumuri județene, nu și la 
cele comunale.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Desigur, la această consultare au fost invitați toti primarii din cele 97 de localități ale 

județului. La votul exprimat, primarii, cu doar două excepții, au hotărât ca acești bani să 
meargă exclusiv către reabilitarea drumurilor județene având deci o strategie comună. Sigur 
că s-au luat în considerare și observațiile celor doi primari care ar fi dorit ca o parte din bani 
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să fie folosiți  pentru drumurile de interes local.  În acest  sens,  i-am îndrumat să depună 
proiecte pe Programul National de Dezvoltare Locală. Dacă nu mai sunt alte observații, 
permiteți-mi să dau citire proiectului  de hotărâre privind repartizarea sumei defalcată din 
taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene, pentru 
anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020.

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

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea sumei 
defalcată din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 
județene, pentru anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020.

La punctul  patru  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris proiectul  de  hotărâre privind 
aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean 
Teleorman, în calitate de membru asociat la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din 
România, pentru anul 2017.

Rog președinţii  comisiilor  de  specialitate  pe  principalele  domenii  de activitate  să 
prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Florescu Adrian.
Domnule președinte, rugămintea mea ar fi ca atunci când aprobăm bugetele anuale 

ale unor organizații să ni se prezinte și un raport de activitate pentru că sunt contribuții care 
merg către niște entități despre care nu știm cum folosesc acești bani.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Da, domnule Florescu, vă vom pune la dispoziție rapoartele de activitate pentru 

fiecare dintre aceste asociații.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație 

a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la 
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2017.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu 26 voturi „pentru”, și 5 „abţineri” (doamnele Fedeleș Oana, Stoian Maria,  și 
domnii  Iliescu Alexandru, Vrăjitoarea Emilian, Florescu Adrian) s-a adoptat proiectul de 
hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin 
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Consiliul  Județean  Teleorman,  în  calitate  de  membru  asociat  la  Uniunea  Națională  a 
Consiliilor Județene din România, pentru anul 2017.

La  punctul  cinci  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de 
hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului 
Teleorman  prin  Consiliul  Județean  Teleorman,  în  calitate  de  membru 
asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regională ”Sud Muntenia”, pentru 
anul 2017.

Rog președinţii  comisiilor  de  specialitate  pe  principalele  domenii  de activitate  să 
prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu  sunt,  în  aceste  condiții vă prezint  proiectul  de  hotărâre privind aprobarea 

contribuției  sub  formă  de  cotizație  a  Județului  Teleorman  prin  Consiliul  Județean 
Teleorman, în calitate de membru asociat  la Agenția pentru Dezvoltare Regională ”Sud 
Muntenia”, pentru anul 2017.

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

Cu 25 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” (domnul Florescu Adrian) și 5 „abţineri” 
(doamnele  Fedeleș  Oana și  Stoian  Maria  și  domnii  Cocu Ciprian,  Iliescu  Alexandru  și 
Vrăjitoarea Emilian) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub 
formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de 
membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regională ”Sud Muntenia”, pentru anul 2017.

La  punctul  șase  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre privind 
aprobarea  contribuției  sub  formă  de  cotizație,  a  Județului  Teleorman,  prin  Consiliul 
Județean  Teleorman,  la  Asociația  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”Teleormanul”,  pentru 
anul 2017.

Rog președinţii  comisiilor  de  specialitate  pe  principalele  domenii  de activitate  să 
prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
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- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Cocu Bogdan Ciprian.
Domnule președinte,  cotizația  mi  se  pare destul  de consistentă.  Consider  că ar  fi 

trebuit  sa  fie  prezenți  și reprezentanții  acestor  asociații  intrucât  nu  ni  s-a  prezentat  în 
documentație  nici  un fel  de algoritm de stabilire  a  cotizației.  De asemenea,  subscriu la 
observația domnului Florescu de a ni se prezenta și raportul de activitate al asociației pe 
anul trecut. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Așa cum v-am spus mai devreme, această cotizație o stabilește Adunarea Generală. 

Rapoartele de activitate au fost puse la dispoziție la comisiile de specialitate.  Consider că 
suma de 30 000 lei nu este o sumă foarte mare, această asociație fiind parte a unui proiect 
foarte important la nivel județean pentru sistemele de apă și canalizare. 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, 
a  Județului  Teleorman,  prin  Consiliul  Județean  Teleorman,  la  Asociația  de  Dezvoltare 
Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru anul 2017.

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

Cu 23 voturi „pentru”,  2 voturi „împotrivă” (doamnele Fedeleș Oana și  Burcescu 
Cătălin) și 6 „abţineri” (doamna Stoian Maria și domnii Cocu Ciprian, Florescu Adrian, 
Iliescu Alexandru, Ion Petre și Ogrăzeanu Teodor) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea  contribuției  sub  formă  de  cotizație,  a  Județului  Teleorman,  prin  Consiliul 
Județean  Teleorman,  la  Asociația  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”Teleormanul”,  pentru 
anul 2017.

La  punctul  șapte     de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre privind 
aprobarea  contribuției  sub  formă  de  cotizație,  a  Județului  Teleorman,  prin  Consiliul 
Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud 
Muntenia”, pentru anul 2017.

Rog președinţii  comisiilor  de  specialitate  pe  principalele  domenii  de activitate  să 
prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
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Nu  sunt,  în  aceste  condiții,  vă  prezint  proiectul  de  hotărâre privind aprobarea 
contribuției  sub  formă  de  cotizație,  a  Județului  Teleorman,  prin  Consiliul  Județean 
Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud Muntenia”, 
pentru anul 2017.

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

Cu 27 voturi  „pentru” și  4 „abţineri” (doamnele Fedeleș Oana și  Stoian Maria și 
domnii  Florescu Adrian și  Ogrăzeanu Teodor)  s-a adoptat  proiectul  de hotărâre privind 
aprobarea  contribuției  sub  formă  de  cotizație,  a  Județului  Teleorman,  prin  Consiliul 
Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud 
Muntenia”, pentru anul 2017.

La  punctul  opt  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre privind 
aprobarea  contribuției  sub  formă  de  cotizație,  a  Județului  Teleorman,  prin  Consiliul 
Județean  Teleorman,  la  Asociația  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”Managementul 
Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2017.

Rog președinţii  comisiilor  de  specialitate  pe  principalele  domenii  de activitate  să 
prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Iliescu Alexandru.
Domnule președinte, de 5 luni am solicitat să invitați reprezentanții acestei asociații 

ca să ne explice modalitatea și criteriile de stabilire a tarifelor, întrucât noi trebuie să dăm 
explicații  populației  care ne întreabă,  pe bună dreptate,  de unde provin toate majorările 
respective. Consider această atitudine ca sfidătoare și voi continua să iau poziție la fiecare 
ședință ordinară. Mulțumesc.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Aveți  dreptate,  domnule  Iliescu.  Avem  în  sală  un  reprezentant  al  asociației 

”Managementul Deșeurilor Teleorman” ? Nu este. Noi am invitat la ședința de astăzi pe toti 
președinții acestor asociați. În acest caz, vom menține invitația, in special pentru domnul 
manager Cojocaru Mihail de a fi prezent la următoarea ședință a consiliului județean. 

Dacă  nu  mai  sunt  observații,  vă  prezint  proiectul  de  hotărâre privind  aprobarea 
contribuției  sub  formă  de  cotizație,  a  Județului  Teleorman,  prin  Consiliul  Județean 
Teleorman,  la  Asociația  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”Managementul  Deșeurilor 
Teleorman”, pentru anul 2017.

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

Cu  23  voturi  „pentru”,  3  voturi  „împotrivă”  (doamna  Stoian  Maria  și  domnii 
Constantinescu  Florică  și  Iliescu  Alexandru)  și  5  „abţineri”  (domnii  Burcescu  Cătălin, 
Florescu Adrian ,  Ion Petre,  Ogrăzeanu Teodor și  Țole Marin)  s-a adoptat  proiectul  de 
hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin 
Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul 
Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2017.

La  punctul  nouă  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre privind 
aprobarea contribuției Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman la finanțarea 
Centrului  Rezidențial  pentru  Persoane  Vârstnice  Dependente  ”Sf.  Maria”  din  comuna 
Talpa, pentru perioada ianuarie – aprilie 2017.

Rog președinţii  comisiilor  de  specialitate  pe  principalele  domenii  de activitate  să 
prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu  sunt,  în  aceste  condiții  vă prezint  proiectul  de  hotărâre privind  aprobarea 

contribuției Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman la finanțarea Centrului 
Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Dependente ”Sf. Maria” din comuna Talpa, pentru 
perioada ianuarie – aprilie 2017.

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

Cu 27 voturi  „pentru” și  4 „abţineri” (doamnele Fedeleș Oana și  Stoian Maria și 
domnii  Vrăjitoarea  Emilian  și  Cocu  Ciprian)  s-a  adoptat  proiectul  de  hotărâre privind 
aprobarea contribuției Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman la finanțarea 
Centrului  Rezidențial  pentru  Persoane  Vârstnice  Dependente  ”Sf.  Maria”  din  comuna 
Talpa, pentru perioada ianuarie – aprilie 2017.

La punctul 10     de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
contribuției Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman la finanțarea Centrului 
Social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale, comuna Saelele, pentru anul 
2017.  

Rog președinţii  comisiilor  de  specialitate  pe  principalele  domenii  de activitate  să 
prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
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- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu  sunt,  în  aceste  condiții  vă prezint  proiectul  de  hotărâre privind  aprobarea 

contribuției Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman la finanțarea Centrului 
Social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale, comuna Saelele, pentru anul 
2017.  

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

Cu 26 voturi  „pentru” și  5 „abţineri” (doamnele Fedeleș Oana și  Stoian Maria și 
domnii Burcescu Cătălin, Vrăjitoarea Emilian și Iliescu Alexandru) s-a adoptat proiectul de 
hotărâre privind privind aprobarea contribuției Județului Teleorman, prin Consiliul Județean 
Teleorman  la  finanțarea  Centrului  Social  pentru  îngrijire  bătrâni  și  persoane  cu  nevoi 
speciale, comuna Saelele, pentru anul 2017.

La  punctul  11  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre pentru 
modificarea Hotătârii Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 28 aprilie 2014 privind 
atribuirea în folosință gratuită, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

Rog președinţii  comisiilor  de  specialitate  pe  principalele  domenii  de activitate  să 
prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Florescu Adrian.
Domnule președinte, această asociație incasează niște bani de la primărie  atunci când 

încheie un audit financiar. De ce n-ar putea plăti consiliului județean o chirie? 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Până in acest  moment nu au realizat nici un audit.  În perioada imediat următoare 

urmează să se întample acest lucru. Chiar in această săptămână se desfașoară un examen in 
cadrul Asociației Comunelor din Romania ( AcoR), urmând a fi angajat un auditor .

Doamna Fedeleș Oana
Dar nici consiliul județean n-a cerut banii în avans. Acestia urmează să înregistreze 

niște venituri din care își vor plăti cheltuielile. 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
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Legea permite să acordăm cu titlu gratuit acest spatiu asociației comunelor. În această 
asociație activează mai mulți primari din județul Teleorman, primari de toate coloraturile 
politice. 

Domnul Florescu Adrian
Totuși aș vrea să propun un amendament. Această asociație urmează să încaseze niște 

sume importante de bani. 
Doamna Fedeleș Oana
Plus ca asociația este finanțată din cotizațiile membrilor. Deci are niște venituri.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Este  adevarat,  însă  este  o  asociație  reprezentativă  la  nivelul  județului  nostru, 

reprezentând totodată și interesele locuitorilor județului și consider că sprijinul nostru este 
unul benefic.

Dacă nu mai sunt observații, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotătârii Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 28 aprilie 2014 privind atribuirea în 
folosință gratuită, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

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

Cu 20 voturi „pentru” și  11 voturi „împotrivă” (doamnele Fedeleș Oana și Stoian 
Maria și domnii Cocu Ciprian, Iliescu Alexandru, Florescu Adrian, Ogrăzeanu Teodor, Țole 
Marin și Vrăjitoarea Emilian, Burcescu Cătălin, Ion Petre și Constantinescu Florică) nu s-a 
adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotătârii Consiliului Județean Teleorman 
nr. 71 din 28 aprilie 2014 privind atribuirea în folosință gratuită, a unui spațiu proprietate 
publică a județului Teleorman.

La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia, pe anul 2017.

Rog președinţii  comisiilor  de  specialitate  pe  principalele  domenii  de activitate  să 
prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiții, dați-mi voie să vă  prezint proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia, pe anul 
2017.

Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia, pe anul 2017.

La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, pe 
anul 2017.

Rog președinţii  comisiilor  de  specialitate  pe  principalele  domenii  de activitate  să 
prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
În aceste condiții, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, pe 
anul 2017.

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

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, pe anul 2017.

La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria , pe anul 
2017.

Rog președinţii  comisiilor  de  specialitate  pe  principalele  domenii  de activitate  să 
prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Doamna Stoian Maria.
Domnule președinte, stimați colegi, doresc să găsim o soluție ca, pâna la sfârsitul 

anului, la spitalul județean să putem beneficia de un aparat computer tomograf sau RMN. 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
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Dați-mi  voie  să  vă  fac  cunoscută  o  veste  bună,  respectiv  în  aproximativ  două 
săptămâni vor fi alocați banii necesari Spitalului Județean de Urgență Alexandria pentru 
dotarea cu computer tomograf si RMN. Am vizitat recent acest spital impreuna cu domnul 
Florin Pușcău, secretar general în ministerul sănătății și sperăm ca până la sfarșitul anului să 
se  definitiveze procedura de licitație pentru această  achiziție.  De asemenea,  am înaintat 
proiecte și pentru reabilitarea corpului C al acestui spital și sperăm să obținem finanțare și 
pentru acest lucru. Mulțumesc.

Domnul Ogrăzeanu Teodor.
Domnule președinte, vă mulțumesc în numele cetățenilor despre care am cunoștință 

că fac eforturi pentru a se deplasa pâna la centrul de la Roșiorii de Vede pentru a beneficia 
de  aceste  investigații  medicale.  Sunt  pacienți  imobilizați  la  pat  care  foarte  greu  se 
deplasează pâna  la acest centru. Vă mulțumesc încă o dată pentru implicare.

Dacă  nu  mai  sunt  observații  vă prezint  proiectul  de  hotărâre privind  aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria , pe anul 
2017.

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

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria , pe anul 2017.

La punctul 15     de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind stabilirea 
cuantumului cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului de la 
nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, precum și stabilirea cotei-părți de finanțare din 
bugetul județului pentru anul 2017.  

Rog președinţii  comisiilor  de  specialitate  pe  principalele  domenii  de activitate  să 
prezinte rapoartele de avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiții, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind 

stabilirea  cuantumului  cheltuielilor  de  funcționare  a  centrelor  de  zi  pentru  protecția 
copilului de la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, precum și stabilirea cotei-părți 
de finanțare din bugetul județului pentru anul 2017.  

Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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În  unanimitate  de  voturi  s-a  adoptat  proiectul  de  hotărâre privind  stabilirea 
cuantumului cheltuielilor de funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului de la 
nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, precum și stabilirea cotei-părți de finanțare din 
bugetul județului pentru anul 2017.

La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
închirierii prin licitație publică a unor spații, proprietate publică a județului Teleorman.

Rog președinţii  comisiilor  de  specialitate  pe  principalele  domenii  de activitate  să 
prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Cocu Bogdan Cirprian.
Nu mi se pare corect să se supună la vot într-un singur proiect de hotărâre închirierea 

a două spații distincte. Consider că trebuia să analizăm două proiecte de hotărâre diferite. În 
cazul de față, aș fi votat ”pentru” la primul articol și ”impotrivă” la cel de-l doilea, astfel că 
va trebui să votez ”impotrivă” la acest  proiect.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Este  dreptul dumneavoastră să votați împotrivă.

 Domnul Iliescu Alexandru.
Domnule președinte,  propun să retrageți  acest  proiect de pe ordinea de zi  și  să îl 

redactați din nou structurat în două proiecte diferite pentru fiecare spațiu.
Domnul Burcescu Cătălin.
Doresc să spun și eu ceva referitor la închirierea spațiului din Drăgănești Vlașca. În 

acest moment acolo funționează o unitate CEC Bank  de unde foarte mulți cetățeni  își 
ridică pensiile și ar trebui să gasim o soluție pentru a-i putea prelungi contractul.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Supun la vot retragerea proiectului de pe ordinea de zi

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu 8  voturi  ”pentru”  și  23  ”împotrivă”  propunerea  de  retragere  a  proiectului  de 
hotărâre a fost respinsă.

Domnul Ogrezeanu Teodor 
Domnule președinte, vreau sa-mi exprim și eu punctul de vedere și ii rog pe colegii 

mei să nu se supere. Este vorba de un proiect cu două articole ale căror obiect este scoaterea 
la licitație a doua spații. Nu văd unde este problema. Putea să fie vorba și de trei spații sau 
mai multe.

Domnul Vlad Eugen
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Dați-mi voie să-l  completez pe domnul Ogrezeanu care consider ca a făcut  o precizare 
foarte   pertinentă. Este vorba despre o scoatere la licitație, nu de o atribuire directă. Găsesc 
că ideea de respingere a scoaterii la licitație este nesusținută.

Doamna Oprescu Silvia, secretar al județului 
După aprobarea scoaterii la licitație a imobilelor vom veni în consiliul județean cu 

proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei pentru cele două spații, ulterior se 
va demara procedura de licitație.

Domnul Iliescu Alexandru
Vor fi două caiete de sarcini diferite. Unul pentru activitate de farmacie, iar celălalt pentru 
activitate de birou.

Domnul Țole Marin
Vorbim despre două chestiuni distincte. În primă fază trebuie să votăm dacă suntem 

de acord cu scoaterea la licitație. 
Domnul Florescu Adrian
Domnule președinte, licitația va trebui să fie foarte transparentă. Ideea e, de exemplu, 

să poată participa mai multe farmacii la licitație. Nu doar cea care a avut contract acolo 
până în prezent.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Vă asigur că procedura de licitație va respecta toate normele legale.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 

unor spații, proprietate publică a județului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu 23 voturi „pentru” , 5 voturi „împotrivă” (doamnele Fedeleș Oana și Stoian Maria 
și domnii Cocu Ciprian, Iliescu Alexandru și Vrăjitoarea Emilian) și 3 „abţineri” (domnii 
Constantinescu Florică, Ion Petre și Țole Marin) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea  închirierii  prin  licitație  publică  a  unor  spații,  proprietate  publică  a  județului 
Teleorman.

La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
costului  mediu  lunar  de  întreținere  a  persoanelor  vârstnice,  a  contribuției  persoanelor 
vârstnice  și  a  susținătorilor  legali  ai  persoanelor  vârstnice  din Centrele  pentru persoane 
vârstnice Furculești și Cervenia.

Rog pe domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice să prezinte raportul de 
avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nefiind, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind  aprobarea costului 

mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice, a contribuției persoanelor vârstnice și a 
susținătorilor  legali  ai  persoanelor  vârstnice  din  Centrele  pentru  persoane  vârstnice 
Furculești și Cervenia.
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Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului 
mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice, a contribuției persoanelor vârstnice și a 
susținătorilor  legali  ai  persoanelor  vârstnice  din  Centrele  pentru  persoane  vârstnice 
Furculești și Cervenia.

La punctul 18 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire 
și  asistență  Olteni,  Centrul  de  îngrijire  și  asistență  Videle  și  Centrul  de  recuperare  și 
reabilitare neuropsihiatrică Videle.

Rog pe domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice să prezinte raportul de 
avizare.

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiții, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind 

aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul 
de  îngrijire  și  asistență  Olteni,  Centrul  de  îngrijire  și  asistență  Videle  și  Centrul  de 
recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Videle.

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

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului 
mediu  lunar  de  întreținere  a  persoanelor  adulte  cu  handicap  din  Centrul  de  îngrijire  și 
asistență Olteni, Centrul de îngrijire și asistență Videle și Centrul de recuperare și reabilitare 
neuropsihiatrică Videle.

La punctul 19 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
acordării  burselor  de  ajutor  social  pentru  semestrul  II  al  anului  școlar  2016-2017  și  a 
cuantumului acestora, alocate elevilor din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă 
Alexandria.

Rog președinţii  comisiilor  de  specialitate  pe  principalele  domenii  de activitate  să 
prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
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Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Burcescu Cătălin.
Am văzut că se acordă un număr de 56 de astfel de burse în cuantum de 40 de lei. 

Consider că această suma este derizorie în condițiile în care alocația pentru un copil este de 
84 lei. Propunerea mea este să identificăm și alte surse de finanțare pentru a majora aceste 
burse. 
Este adevărat, sumele sunt foarte mici dar este vorba despre niște burse sociale. 

Domnul Ogrăzeanu Teodor 
Domnule președinte, aș vrea să știu dacă suma aceasta este limitată de lege. Mi se 

pare mult prea mică, nu știu ce se poate cumpara cu acești bani.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Aveți dreptate, dar la acest moment resursele nu ne permit să mărim această sumă. 

Vă informez că și consiliul local Alexandria acordă aceste burse și tot în valoare de 40 lei. 
Vom analiza posibilitatea ca pentru urmatoarea rectificare financiară sa majorăm această 
sumă. 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social 
pentru semestrul II al anului școlar 2016-2017 și a cuantumului acestora, alocate elevilor 
din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria.

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

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării 
burselor de ajutor social pentru semestrul II al anului școlar 2016-2017 și a cuantumului 
acestora, alocate elevilor din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria.

Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea unei persoane și, în conformitate 
cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administraţiei publice 
locale  nr.  215/2001, republicată,  cu modificările și  completările ulterioare,  hotărârile cu 
privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la 
ședinţă.

La ședinţa de astăzi participă, un număr de 31 consilieri judeţeni, deci jumătate plus 
unu din numărul membrilor consiliului judeţean prezenţi reprezintă 16.

Proiectul de hotărâre se referă la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Teleorman în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman.

Rog președinţii comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
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Nefiind  observaţii,  rog  pe  domnul  Piper  Savu  Florin,  președintele  comisiei  de 
numărare a voturilor să-și intre în atribuţii. 

Buletinele de vot fiind completate, rog comisia de numărare a voturilor să-și intre 
în atribuții.

Se prezintă tehnica votării.
Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.
(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat 

opţiunea și apoi l-a introdus în urnă).

 Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor 
să prezinte procesul verbal.

Domnul Piper Savu Florin.
Doamna Magheru Liliana, din totalul de 31 de voturi valabil exprimate a întrunit 

un număr de 30 de voturi ”pentru” și un vot ”împotrivă”.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă  prezint  proiectul  de  hotărâre  privind desemnarea  reprezentantului  Consiliului 

Județean  Teleorman  în  Consiliul  de  Administrație  al  Casei  de  Asigurări  de  Sănătate 
Teleorman.

Urmare votului dumneavoastră  s-a adoptat proiectul de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație 
al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman.

La punctul 21 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului  propriu al judeţului Teleorman pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020.

Rog președinţii  comisiilor  de  specialitate  pe  principalele  domenii  de activitate  să 
prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Țole Marin. 
Legat de partea aceasta de buget, discuțiile legate de repartizarea sumelor respective, 

discuțiile au fost purtate , dacă vă aduceți aminte, votul a fost dat cu observațiile de rigoare, 
votul a fost legat  de sume. Acum este voba numai de repartizarea sumelor pe capitole, pe 
subcapitole sau pe articole acolo unde este cazul.  Drept pentru care s-a mers la nivelul 
resurselor pe care le are județul Teleorman și a repartizărilor care a fost date prin transfer de 
Ministerul Finanțelor de maniera la care salariile să fie la nivelul la care este și dacă se vor 
mari la vremea respectivă vedem ce facem, bunurile și in special partea aceea de curente  e 
cu totul altceva dar ar putea să fie unele mici observații legat la goluri si in special partea de 
obiective  sunt  numai  și  numai  obiectivele  care  sunt  în  derulare  pentru  ca  obiectivele 
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aprobate anterior să meargă mai departe. Eu asta am avut de spus in sensul ca repartizam ce 
am avut și ce am aprobat data trecută. Mulțumesc mult. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Înainte de a va prezenta și de a da citire secțiunilor de funcționare și de dezvoltare  și  

proiectului de hotărâre, în conformitate cu prevederile legale, trebuie să ne pronunțăm cu 
privire la contestația depusă de Centrul Militar Județean Teleorman care ne-a transmis o 
fundamentare  a  sumelor  solicitate  suplimentar, fară  însă  să  ne  comunice  și  planul 
principalelor activități specifice precum și normativele prevazute prin hotărârea Guvernului 
privind fondurile necesare desfășurării activității  specifice. 
La acest  moment, având în vedere fondurile bugetare disponibile vă propun respingerea 
contestației  cu  precizarea  că  pe  parcursul  exercitiului  bugetar  vom analiza  posibilitatea 
suplimentării  fondurilor  alocate  centrului  militar  județean  în  funcție  de  fondurile 
suplimentare  alocate  prin  legea  rectificării  bugetului  de  stat  pentru  anul  2017.  În 
conformitate  cu  legea,  cetățenii  județului  Teleorman  pot  contesta  bugetul,  însă  centrul 
militar a depus această contestație cu privire la faptul că a solicitat suplimentar suma de 66 
000 lei. De aceea fac această precizare, fapt care s-a supus și  dezbaterii in comisiile de 
specialitate.

Supun la vot respingerea contestației Centrului Militar Județean Teleorman. 
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a respins contestația Centrului Militar Județean Teleorman
Vă  prezint  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea  bugetului  propriu  al  judeţului 

Teleorman pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020.

S-a procedat la citirea și supunerea la vot a fiecărui capitol, subcapitol, titlu, articol, 
alineat și a fiecărei anexe, atât a bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2017, cât 
și a estimărilor pentru anii 2018-2020.

Supun la vot aprobarea  bugetului  propriu al judeţului Teleorman pe anul 2017 și 
estimările pentru anii 2018-2020, în integralitatea sa.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu 30 voturi „pentru” și o „abţinere” (domnul Florescu Adrian) s-a aprobat proiectul 
de hotărâre  privind aprobarea  bugetului  propriu al judeţului Teleorman pe anul 2017 și 
estimările pentru anii 2018-2020.

La punctul 22 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe 
anul  2017 și  estimările  pentru anii  2018-2020,  ale  instituţiilor  și  serviciilor  publice din 
subordinea Consiliului Judeţean Teleorman.

Rog președinţii  comisiilor  de  specialitate  pe  principalele  domenii  de activitate  să 
prezinte rapoartele de avizare

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
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- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu  sunt,  în  aceste  condiții  vă prezint  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea 

bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe 
anul  2017 și  estimările  pentru anii  2018-2020,  ale  instituţiilor  și  serviciilor  publice din 
subordinea Consiliului Judeţean Teleorman.

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

Cu  30  voturi  „pentru”  și   o  „abţinere”  (domnul  Ogrăzeanu  Teodor)  s-a  aprobat 
proiectul de hotărâre  privind  aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de 
personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020, 
ale instituţiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman.

Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea unei persoane și, în conformitate 
cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administraţiei publice 
locale  nr.  215/2001, republicată,  cu modificările și  completările ulterioare,  hotărârile cu 
privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la 
ședinţă.

La ședinţa de astăzi participă, un număr de 31 consilieri judeţeni, deci jumătate plus 
unu din numărul membrilor consiliului judeţean prezenţi reprezintă 16.

Proiectul  de  hotărâre  se  referă  la exercitarea  cu  caracter  temporar  a  funcției  de 
director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman de 
către domnul Bratu George Remus.

Rog președinţii comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
-  Comisia  economică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre  în  unanimitate  de 

voturi.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nefiind  observaţii,  rog  pe  domnul  Piper  Savu  Florin,  președintele  comisiei  de 

numărare a voturilor să-și intre în atribuţii. 

Buletinele de vot fiind completate, rog comisia de numărare a voturilor să-și intre 
în atribuții.

Se prezintă tehnica votării.
Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.
(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat 

opţiunea și apoi l-a introdus în urnă).
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 Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor 
să prezinte procesul verbal.

Domnul Piper Savu Florin.
Domnul Bratu George Remus, din totalul de 31 de voturi valabil exprimate a întrunit 

un număr de 29 voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă”.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de 

director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman de 
către domnul Bratu George Remus.

Urmare votului dumneavoastră  s-a adoptat proiectul de hotărâre privind 
exercitarea  cu  caracter  temporar  a  funcției  de  director  executiv  al  Serviciului  Public 
Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman de către domnul Bratu George Remus.

x
Trecem la ultimul punct „Diverse”.

x
Dacă  aveţi alte probleme?

Nemaifiind alte observații, epuizându-se ordinea de zi, dați-mi voie să vă mulțumesc 
încă o dată pentru încrederea acordată de a fi ales președintele consiliului județean. Vreau 
să  întaresc  convingerea  că  voi  avea  o  relație  foarte  bună  și  cu  reprezentații  politici  ai 
opoziției căci doar uniți vom putea duce la bun sfârșit proiectele noastre comune și vom 
putea genera dezvoltare pentru locuitorii județului Teleorman. Așa să ne ajute Dumnezeu ! 
Să aveți o zi placută în continuare!

             PREȘEDINTE,                                                     SECRETAR AL JUDEŢULUI
       
           Cristescu Ionel Dănuț                                                          Oprescu Silvia
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