ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 24 august 2017
Bună ziua, stimaţi colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi, 24
august 2017, prin dispoziţia nr. 493 din 18 august a.c..
La ședinţă participă 30 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcţie, lipsind
doamna Toțe Marioara, domnul Mihalcea Claudiu, iar domnul Piper Savu Florin se află în
concediul legal de odihnă. 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 extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data
de 31 iulie 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 extraordinare a
Consiliului Judeţean, din 31 iulie 2017.
x
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 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010, cu modificările și
completările ulterioare.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 156 din 31 octombrie 2016 privind atribuirea în folosință gratuită
Serviciului de Telecomunicații Speciale, a unui spațiu proprietate publică a
județului Teleorman.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
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3. Proiect de hotărâre privind trecerea a două imobile din domeniul privat în
domeniul public al judeţului Teleorman.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul” .
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru
obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 601 C, Cosmeşti (DJ 601 B) – Gălăteni
(DJ 506), km 0+000 - km 7+338, (7,338 km)”.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru
obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 601C, Gălăteni (DJ 506) – Perii
Broşteni (DJ 504), km 7+364 - 17+363 (9,999 km)”.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru
obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni,
km 87+000 – 94+160 (7,160 km)”.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru
obiectivul de investiţii ,,Reabilitare DJ 601B, Blejeşti (DJ 503) – Cosmeşti (DJ
601C), km 6+038 – 14+540 (L=8,502 km)”.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru
obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 601B, Cosmeşti (DJ 601C) – Siliştea
(DJ 701), km 14+540 – km 22+704 (L=8,164 km)”.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru
obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) – Călineşti (DJ
703), km 39+924 – 48+061 (8,137 km)”.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru
obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612 Călineşti (DJ 703) – Antoneşti km
48+080 – 55+594 (7,514 km)”.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru
obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612 Antoneşti – Rădoieşti (DJ 601C)
km 55+594 – 63+773 (8,132 km)”.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru
obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601C) – Săceni (DJ
612A), km 64+371 – km 76+172 (L=11,801 km)”.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Comisiei pentru protecția copilului Teleorman.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
15.Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2016-2020.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
16.Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din
evidențele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Teleorman.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
17.Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi pentru
personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Teleorman,
pe anul 2017.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
18.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Teleorman nr. 105 din 31 iulie 2017.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
19.Diverse.
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, vă propun suplimentarea acestuia cu
încă un proiect, respectiv: ” Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009
privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere
limitată de interes județean cu asociat unic județul Teleorman
prin Consiliul Județean Teleorman, cu modificările și completările
ulterioare”.
Supun la vot proiectul ordinii de zi completat.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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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.
La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 140 din 15
decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.
Rog președinţii comisiilor juridică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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 pentru
modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 140 din 15
decembrie 2010, cu modificările și 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. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010, cu
modificările și completările ulterioare.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 156 din 31 octombrie 2016
privind atribuirea în folosință gratuită Serviciului de Telecomunicații Speciale, 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.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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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
Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 156 din 31 octombrie 2016 privind atribuirea
în folosință gratuită Serviciului de Telecomunicații Speciale, a unui spațiu proprietate
publică a județului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 156 din 31 octombrie 2016 privind atribuirea
în folosință gratuită Serviciului de Telecomunicații Speciale, a unui spațiu proprietate
publică a județului Teleorman.
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind trecerea
a două imobile din domeniul privat în domeniul public al judeţului 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.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Țole Marin.
Domnule preşedinte, aş vrea să ştiu despre ce fel de locuinţe este vorba, respectiv ce
fel de construcţii se pot trece din proprietatea privată în proprietate publică pentru a avea
destinaţia pentru care s-a solicitat de către consiliul local această trecere. Pe noi ne
interesează unde se află amplasamentul şi dacă la ora actuală sunt în stare de folosinţă.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ
Aceste imobile nu mai sunt în folosinţă în acest moment. Primăria Roşiorii de Vede
le-a solicitat deorece are un proiect pentru construirea de locuinţe sociale în cele două
locaţii. Am dat curs acestei solicitări şi ca atare, astăzi, urmează să aprobăm darea în
administrarea primăriei a acestor locaţii. Este vorba de imobilul în care se află Casa de copii
Roșiorii de Vede, corpul C.
Dacă nu mai sunt observații, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind
trecerea a două imobile din domeniul privat în domeniul public al judeţului Teleorman.
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 trecerea a două
imobile din domeniul privat în domeniul public al judeţului Teleorman.
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”.
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.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Vătafu Cătălin.
În primul rând aş vrea să remarc faptul că deşi nicăieri nu este explicată modalitatea
de calcul pentru aceste tarife, după toate calculele, este vorba de o creştere a acestora,
creştere care va afecta inevitabil întreaga populaţie a judeţului. În condiţiile în care
Consiliul Județean Teleorman este parte a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare
„Teleormanul” era firesc să găsim la mape o justificare detaliată a nececităţii care stă la
baza deciziei de majorare a acestor tarife. Ne interesează aceste explicaţii din dublă
perspectivă, atât pentru noi pentru a vota în cunoştinţă de cauză, cât şi pentru informarea
cetăţenilor. Aceştia ar trebui să ştie de ce, începând de luna viitoare, vor achita un tarif
substanţial majorat la apă. Făcând un calcul simplu, rezultă o majorare de aproape 20%.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Daţi-mi voie să vă contrazic, este vorba de o majorare de 8%. Pentru mai multe
detalii, îi dau cuvântul domnului director executiv al APA SERV SRL.
Domnul Ţole Marin.
Dacă îmi permiteţi, pe mine şi pe colegi ne interesează modul cum se calculează
tarifele şi care dintre elementele care compun aceste tarife reprezintă factorul de creştere.
Întrucât suntem aici pentru a da girul reprezentantului nostru în Adunarea Generală a
acestei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, vrem să ştim concret cum s-a ajuns la
aceste sume.
Domnul Gurban Ciprian, director general APA SERV SRL.
Bună ziua. După cum ştiţi, în 2007 s-a înfiinţat acest operator de apă şi canal cu
scopul de a remedia problemele de mediu pe care le aveau societăţile furnizoare în oraşe şi
municipii, Apele Române şi celelalte unităţi. APA SERV a derulat un proiect pe axa
prioritară nr. 1 în valoare de aproximativ 100 milioane euro în care au fost cuprinse
modernizarea staţiilor de filtrare şi de epurare a apei din fiecare localitate a judeţului
Teleorman. Dacă la Alexandria exista o respectare minimală a fluxului tehnologic pentru
tranzitarea apei din canale în bazine si, respectiv deversarea lor în râuri, acum, prin
modernizarea acestor staţii, avem mult mai multe motoare şi suflante care menţin fluxul
tehnologic conform standardelor europene. Până la sfârşitul implementării acestui proiect,
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APA SERV a plătit Apelor Române penalităţi foarte mari. În prezent se respectă
normativele europene în vigoare şi nu se mai plătesc astfel de penalităţi.
De asemenea, costurile sunt influenţate şi de creşterile salariale care s-au făcut doar
în virtutea prevederilor legale. Avem cheltuieli şi cu materiile prime şi materialele
consumabile. Dupa cum ştiţi, înlocuirea reţelelor de apă s-a făcut după foarte mulţi ani,
fiind intr-o stare avansată de uzură, iar aceste cheltuieli s-au făcut din veniturile proprii,
întrucât Uniunea Europeană nu acordă deocamdată sprijin pentru înlocuirea ţevilor vechi.
Acestea ar fi principalele motive care stau la baza ajustării tarifelor.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Mulţumesc, domnule director. Aş mai adăuga şi faptul că aceste majorări de tarife se
vor reflecta şi în creşterea calităţii apei, dar noi astăzi discutăm despre acordarea unui
mandat reprezentantului instituţiei noastre şi vom vedea ulterior dacă se va ajunge la aceste
tarife pentru apă şi canalizare. Pot să vă spun că preţul la apă, de la 3,21lei / metru cub va fi
de 3,9 lei/ metru cub, iar tariful la canalizare, de la 2,13 lei/ metru cub va ajunge la 2,37lei.
Doamna Fedeleş Oana.
Dacă îmi daţi voie, mi-aş fi dorit să primim o analiză mai detaliată a coeficienţilor de
creştere a tarifelor şi a provenienţei acestora. Contabil vorbind, mi se pare nejustificat ca
aceste majorări să fie determinate de creșterea salariului minim pe economie, fără să existe
şi o creştere a productivităţii. Toate acestea duc la supraîmpovărarea cetăţeanului. Dacă
oamenii muncesc mai mult şi produc mai mult, este firesc să primească mai mult.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Sunt de acord cu dumneavoastră, dar trebuie să avem în vedere şi calitatea apei care
rezultă.
Domnul Iliescu Alexandru.
Domnule preşedinte, pentru că aţi pomenit de calitatea apei, eu cred că era mai bine
ca societatea de apă şi canal întâi să rezolve problemele existente şi apoi să mărească
tarifele. Pentru că apa de la robinet, cel puţin la Roşiorii de Vede, nu poate fi utilizată. Visa-vis de epurare, am mai tras semnale de alarmă în repetate rânduri. Când se rezolvă
problema staţiei de epurare de la Roşiorii de Vede ? În acest fel operatorii care vidanjează
în această zonă să nu mai fie nevoiţi să aducă apa uzată la Alexandria care se reflectă în
costuri. Cum să majorăm preţul la o apă care nu este bună de consum? De asemenea, am
cerut în nenumărate rânduri să ni se prezinte o situaţie a banilor și sursa lor de provenienţă
pentru investiţiile cu lucrările de apă şi canalizare. Poate domnul director să ne facă o
informare cu toţi membrii acestei asociaţii care au plătit pentru asemenea investiţii?
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Am reţinut, domnule Iliescu. Îl rog pe domnul director Gurban, ca pentru şedinţa
următoare, să ne prezinte un raport pe fiecare sucursală. Domnul Iliescu are dreptate, au fost
sesizări ale cetăţenilor în legatură cu calitatea apei potabile în zona Roşiorii de Vede şi îl
rog pe domnul director să pregătească o situaţie în legătură cu staţia de epurare şi cu
parametrii apei potabile din această zonă.
Nemaifiind alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordarea unui
mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
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- Abţineri ?
Cu 19 voturi „pentru” și 11 voturi „împotrivă” ( doamnele Fedeleș Oana și Stoian
Maria și domnii Vătafu Cătălin, Ion Petre, Constantinescu Florică, Cocu Ciprian,
Vrăjitoarea Emilian, Iliescu Alexandru, Țole Marin, Burcescu Cătălin și Bădulescu Adrian)
s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Teleormanul”.
La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 601
C, Cosmeşti (DJ 601 B) – Gălăteni (DJ 506), km 0+000 - km 7+338, (7,338 km)”.
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.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 601 C,
Cosmeşti (DJ 601 B) – Gălăteni (DJ 506), km 0+000 - km 7+338, (7,338 km)”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 27 voturi „pentru” și 3 „abţineri” (domnii Ion Petre, Cocu Ciprian și
Constantinescu Florică) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului
general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 601 C, Cosmeşti (DJ 601
B) – Gălăteni (DJ 506), km 0+000 - km 7+338, (7,338 km)”.
La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ
601C, Gălăteni (DJ 506) – Perii Broşteni (DJ 504), km 7+364 - 17+363 (9,999 km)”.
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.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 601C, Gălăteni
(DJ 506) – Perii Broşteni (DJ 504), km 7+364 - 17+363 (9,999 km)”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului
general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 601C, Gălăteni (DJ 506)
– Perii Broşteni (DJ 504), km 7+364 - 17+363 (9,999 km)”.
La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 506
Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km 87+000 – 94+160 (7,160 km)”.
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.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, motiv pentru care vă rog să-mi permiteți să vă prezint proiectul de hotărâre
privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare
DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km 87+000 – 94+160 (7,160 km)”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului
general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ
701) – Negreni, km 87+000 – 94+160 (7,160 km)”.
La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare DJ 601B,
Blejeşti (DJ 503) – Cosmeşti (DJ 601C), km 6+038 – 14+540 (L=8,502 km)”.
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.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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 Ion Petre
Domnule preşedinte, am şi eu o întrebare. În expunerea de motive se arată că potrivit
devizului general actualizat valoarea totală este o anumită sumă. Suma aceea reprezintă o
sumă actualizată faţă de devizul iniţial sau este o sumă care intervine ulterior în urma unor
hotărâri de guvern ?
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
În Legea nr. 265/2008, legea auditului de siguranţă rutieră, a fost modificat un articol
care prevedea efectuarea auditului pe drumurile judeţene. Deci, în prezent, nu se mai
efectuează acest audit pe drumurile de importanţă judeţeană. În aceste condiţii, a trebuit să
actualizăm aceste devize, pentru a depune documentaţia la Ministerul Dezvoltării Regionale
şi a semna contractele de finanţare pe programul de dezvoltare locală.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru
obiectivul de investiţii ,,Reabilitare DJ 601B, Blejeşti (DJ 503) – Cosmeşti (DJ 601C), km
6+038 – 14+540 (L=8,502 km)”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului
general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare DJ 601B, Blejeşti (DJ 503) –
Cosmeşti (DJ 601C), km 6+038 – 14+540 (L=8,502 km)”.
La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ
601B, Cosmeşti (DJ 601C) – Siliştea (DJ 701), km 14+540 – km 22+704 (L=8,164 km)”.
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.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 601B, Cosmeşti
(DJ 601C) – Siliştea (DJ 701), km 14+540 – km 22+704 (L=8,164 km)”.
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 devizului
general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 601B, Cosmeşti (DJ
601C) – Siliştea (DJ 701), km 14+540 – km 22+704 (L=8,164 km)”.
La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612 Orbeasca
(DJ 504) – Călineşti (DJ 703), km 39+924 – 48+061 (8,137 km)”.
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.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
În aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general
actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) –
Călineşti (DJ 703), km 39+924 – 48+061 (8,137 km)”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului
general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) –
Călineşti (DJ 703), km 39+924 – 48+061 (8,137 km)”.
La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612 Călineşti
(DJ 703) – Antoneşti km 48+080 – 55+594 (7,514 km)”.
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.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului
general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612 Călineşti (DJ 703) –
Antoneşti km 48+080 – 55+594 (7,514 km)”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului
general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612 Călineşti (DJ 703) –
Antoneşti km 48+080 – 55+594 (7,514 km)”.
La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612 Antoneşti –
Rădoieşti (DJ 601C) km 55+594 – 63+773 (8,132 km)”.
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.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Vrăjitoarea Emilian.
Domnule preşedinte, aş vrea să întreb dacă nu cumva s-a strecurat o greşeală şi
anume la DJ 601C Cosmeşti (DJ 601 B) – Gălăteni (DJ 506), pentru 7,338 km valoarea
investiţiei este de 15.199,236 (mii lei), iar la acest drum DJ 612 , Rădoieşti (DJ 601C) –
Săceni (DJ 612 A) pentru 11,801 km valoarea totală a investiţiei este de 33.194.073 lei.
Pentru o diferenţă de 4,463 km rezultă o diferenţă de valoare de 17.994.837 lei. De unde
rezultă această mare diferenţă? Am urmărit toate proiectele de hotărâre legate de aceste
modernizări şi nu a existat la nici un proiect o diferenţă aşa de mare de valoare.
Doamna Păscuţu Victoriţa, director executiv Direcţia Dezvoltare Locală.
Pentru primul tronson de drum pe care l-aţi enunţat a fost organizată şi a avut loc
licitaţia deschisă privind proiectarea şi execuţia acestui obiectiv de investiţie. În urma
acestei licitaţii a fost actualizat şi devizul general ca urmare a încheierii contractului de
achiziţie publică, cu precizarea că sunt deja începute lucrările de execuţie. Pentru cel de-al
doilea obiectiv de investiţie pe care l-aţi menţionat, devizul general este în faza DALI. După
ce va avea loc licitaţia se va actualiza din nou devizul, valoarea rezultată fiind una mai
mică, ca urmare a încheierii contractului de achiziţie publică.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general
actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612 Antoneşti – Rădoieşti (DJ
601C) km 55+594 – 63+773 (8,132 km)”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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Cu 26 voturi „pentru” și 4 „abţineri” (doamnele Fedeleș Oana, Stoian Maria și
domnii Vrăjitoarea Emilian și Iliescu Alexandru) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind
aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612
Antoneşti – Rădoieşti (DJ 601C) km 55+594 – 63+773 (8,132 km)”.
La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612, Rădoieşti
(DJ 601C) – Săceni (DJ 612A), km 64+371 – km 76+172 (L=11,801 km)”.
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.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612, Rădoieşti
(DJ 601C) – Săceni (DJ 612A), km 64+371 – km 76+172 (L=11,801 km)”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 25 voturi „pentru” și 5 „abţineri” (doamnele Fedeleș Oana, Stoian Maria și
domnii Cocu Ciprian, Vrăjitoarea Emilian și Iliescu Alexandru) s-a adoptat proiectul de
hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii
,,Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601C) – Săceni (DJ 612A), km 64+371 – km 76+172
(L=11,801 km)”.
La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru protecția copilului
Teleorman.
Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte
raportul de avizare.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
În aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de organizare și funcționare a Comisiei pentru protecția copilului Teleorman.
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
Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru protecția copilului
Teleorman.
La punctul 15 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.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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 adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru
mandatul 2016-2020.
La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind scoaterea
din funcțiune a unor mijloace fixe din evidențele Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului 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.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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 scoaterea din
funcțiune a unor mijloace fixe din evidențele Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Teleorman.
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 scoaterea din
funcțiune a unor mijloace fixe din evidențele Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Teleorman.
La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult
la nivelul județului Teleorman, 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.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Doamna Fedeleş Oana.
Domnule preşedinte, aş vrea să ştiu de ce este necesar să se angajeze cântăreţ
bisericesc cu normă întreagă în condiţiile în care pentru acest gen de activitate se
obişnuieşte ca angajările să se facă cu contract de prestări servicii sau contract cu timp
parţial de lucru. De asemenea, aş fi dorit să vad şi o fişă a postului pentru îngrijitor biserică.
La ce se referă această activitate?
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Pentru că nu avem în sală reprezentanţi ai Episcopiei, am să-i rog sa fie prezenţi la
şedinţa următoare pentru a vă putea răspunde la întrebări.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi pentru
personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Teleorman, pe anul
2017.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 26 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” (doamnele Fedeleș Oana și Stoian Maria)
și 2 „abţineri” (domnii Țole Marin și Bădulescu Adrian) s-a adoptat proiectul de hotărâre
privind suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile
de cult la nivelul județului Teleorman, pe anul 2017.
La punctul 18 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 105 din 31 iulie
2017.
Rog președinţii comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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 Bădulescu Adrian.
Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi, de când sunt consilier judeţean, am avut de
căteva ori impresia ca am dezbătut de mai multe ori aceleaşi probleme. La acest punct, nu
înţeleg nici din expunerea de motive, nici din raportul de specialitate cine îşi asumă această
greşeală. În expunerea de motive se spune că ”în urma aprobării hotărârii menţionate mai
sus, Compartimentul contabilitate din cadrul Serviciului public comunitar de evidenţă a
persoanelor al judeţului Teleorman, a constatat o eroare” ceea ce înseamnă, că noi, consiliul
judeţean am comis eroarea. Pe de altă parte, în raportul de specialitate se spune că Serviciul
de evidenţă a persoanelor „ne informează ca s-a constatat o eroare”. Deci, a cui a fost
greşeala? Mi se pare o neglijenţă în serviciu ca să ne întâlnim aici pentru a modifica un
coeficient aprobat anterior.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Aveţi dreptate. Greşeala aparţine Serviciului de evidenţă, calculându-se un coeficient
mai mic, motiv pentru care trebuie să revenim cu o nouă hotărâre. Eroarea nu s-a constatat
în urma hotărârii noastre. Şi eu, personal i-am atras atenţia domnului director al serviciului
de a lua măsurile care se impun pentru a nu se mai repeta asemenea greşeli.
Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 105 din 31 iulie 2017.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei
nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 105 din 31 iulie 2017.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009 privind
înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată de interes județean cu asociat
unic județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, cu modificările și completările
ulterioare.
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.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009 privind înființarea unei societăți comerciale cu
răspundere limitată de interes județean cu asociat unic județul Teleorman prin Consiliul
Județean Teleorman, cu modificările și completările ulterioare.
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Domnul Țole Marin.
Am o chestiune mai mult de formă decât de fond. Observ că numele domnului Pene
Gheorghe apare scris diferit în actul adiţional la actul constitutiv al societăţii, respectiv este
scris „Pene Gherorghe”.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Mulţumim pentru observaţie, domnule Ţole. Voi ruga colegii să remedieze greşeala.
Domnul Bădulescu Adrian.
Domnule preşedinte, am o întrebare care este oarecum conexă. Consider că va fi o
problemă de plată cu aceşti salariaţi. Legislaţia prevede nişte salarii foarte mari iar, din câte
ştiu eu, această societate este la limita profitului. Nu cred că-şi va putea permite să plătească
aceşti oameni.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Da, domnule Bădulescu. Deocamdată aprobăm consiliul de administraţie, după care
vom face o analiză amănunţită a veniturilor şi cheltuielilor.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 28 voturi „pentru”, și 2 „abţineri” (doamnele Fedeleș Oana și Stoian Maria) s-a
aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman
nr. 51 din 20 mai 2009 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată
de interes județean cu asociat unic județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, cu
modificările și completările ulterioare.
x
În mape aveți și Informarea privind activitatea desfășurată de Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică Teleorman în trimestrul II/2017.
Dacă aveți observații sau obiecțiuni pe marginea acestui material vă rog să le
prezentați.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
x
Dacă aveţi alte probleme?
Doresc să vă informez că începând cu data de 28 august 2017 îmi voi efectua
concediul legal de odihnă.
Domnul Iliescu Alexandru.
Domnule preşedinte, aveţi informaţia de ce societatea POLARIS nu mai colectează
deşeurile vegetale? De două, trei săptămâni, în nici o localitate nu se mai ridică acest gen de
deşeuri.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Nu am avut această informaţie, şi vă mulţumesc că ne-aţi adus la cunoştinţă. Vom
înainta o adresă către ADI Managementul Deşeurilor Teleorman. Totodată, rog toate
primăriile din judeţ să adreseze sesizări Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare, deorece
acolo sunt angajaţi ofiţeri de supraveghere care trebuie să meargă la faţa locului să facă
constatările şi să ia măsuri.
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Domnul Cioabă Petre.
Domnule preşedinte, deja de la 1 iulie s-a intrat sub taxa de infringement privind
colectarea selectivă a deşeurilor. Nici la această oră cei de la POLARIS nu au dus
materialele unde urmează să se depoziteze deşeurile.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Da, domnule Cioabă. Sunt de acord cu dumneavoastră. Cei de la POLARIS nu-şi
îndeplinesc foarte multe obligaţii. Repet, pentru toate aceste probleme trebuie să sesizăm
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Managementul Deşeurilor, care în ultima perioadă
nu prea îşi mai face treaba. Cu reprezentanţii POLARIS am avut discuţii în nenumărate
rânduri, pe fiecare localitate din judeţ. Dânşii nu au incheiat suficiente contracte de prestări
servicii cu persoane fizice. De asemenea, i-am rugat să încercăm să facem în câteva comune
din judeţul Teleorman un program pilot prin care să avem nişte spaţii îngrădite cu
dimensiunea de 4m L şi 3m l, în diferite locuri ale comunei de unde să se ridice deşeurile
pentru a stimula reducerea cantităţii de deşeuri pe cap de locuitor, care în prezent este de 13
kg. Voi avea o discuţie şi cu reprezentanţii POLARIS şi voi merge personal şi la EcoSUD,
care anul trecut a declarat că celula nr. 1 a atins gradul de umplere. În acest moment, celula
nr.2 nu este nici măcar la faza de documentaţie deci, nu poate fi vorba de faza de
construcţie. Este inaceptabil să se facă presiuni pentru construirea celulei nr.2 atâta vreme
cât nu sunt atinşi indicatorii de ocupare pentru celula nr.1. Cum am spus, intenţionez să
clarific aceste aspecte cu societatea EcoSUD. De asemenea, îl rog pe reprezentantul pe care
îl avem în ADI, domnul Cocoşilă Virgiliu, să ia toate măsurile necesare pentru remedierea
acestor probleme.
Domnul Vrăjitoarea Emilian.
Domnule preşedinte, tot legat de colectarea deşeurilor, chiar înainte de a intra în
şedinţă, am vorbit cu nişte cetăţeni care mi-au spus că există un program stabilit pe zilele
săptămânii, pe categorii de deşeuri, deşeuri care ar trebui colectate în recipiente pe culori,
deci în anumite zile colectarea şi ridicarea să se facă în afara pubelelor, iar aceste recipiente
nu au fost niciodata furnizate cetăţenilor. Întrebarea mea este de ce să nu se facă colectarea
doar din pubele. Aceşti cetăţeni au depus şi o sesizare scrisă.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Instrumentul pe care îl avem în acest moment la îndemână, este Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară, ori acest ADI care este împuternicit de toate UAT-urile din
judeţ, inclusiv de Consiliul judeţean, nu funcţionează aşa cum ar trebui. După cum ştiţi,
avem în derulare un contract cu Polaris şi cu societatea EcoSUD până în anul 2021. Ca şi
societate, Polaris are autorizaţie de la ANRSC şi nu putem rezilia acest contract. Este
inadmisibil ca pentru o familie care şi-a platit factura pentru serviciile de gunoi, să nu se
mai ridice deşeurile, pentru că s-a depăşit cantitatea de gunoi stabilită prin contract. Sper ca
pe viitor, ADI-ul să devină funcţional.
Domnul Vrăjitoarea Emilian.
Domnule preşedinte, nu cred că este vina ADI-ului ca Polaris-ul nu-şi face treaba.
Există primari care sunt membri ai asociaţiei şi nu au cum să urmărească cum şi când se
face ridicarea gunoiului.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Domnule consilier, primarii din tot judeţul şi Consiliul judeţean au împuternicit
această asociaţie să urmărească şi să verifice activitatea Polaris-ului. Totodată, am pus la
dispoziţia ADI-ului şi un sediu, care sediu nu este funcţional.
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Domnul Iliescu Alexandru.
Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi, noi în trecut am semnalat că, la sate, au
început să rămână deşeuri care nu sunt colectate şi au început să se adune la marginea
localităţilor. Vine toamna, vă daţi seama ce cantitate de resturi vegetale se va acumula.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Exact asta încercăm să facem. Domnul vicepreşedinte s-a întâlnit pe rând cu aproape
toţi primarii, dar trebuie să ne facem fiecare treaba.
Dacă nu mai aveţi alte probleme, epuizându-se ordinea de zi, vă mulţumesc pentru
participare şi vă urez o zi plăcută.

PREȘEDINTE,

SECRETAR AL JUDEŢULUI

Cristescu Ionel Dănuț

Oprescu Silvia
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