
R O M Â N I A
CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN

PROCES VERBAL 
 al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman 

din data de 31 iulie 2017

Bună ziua, stimaţi colegi,
 
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă extraordinară pentru astăzi, 31 

iulie 2017 prin dispoziția nr. 355 din 28 iulie 2017.
La ședinţă participă 28 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcţie lipsind doamna 

Fedeleș  Oana  și  domnii  Vătafu  Cătălin,  Vlad  Eugen  Ovidiu,  Bădulescu  Adrian  și  Fulga 
Mircea. Ședinţa de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezenţă 
necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședinţe extraordinare.

 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 
afișare la avizierul instituției, 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 10 
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 ordinare a Consiliului 

Judeţean, din 10 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 privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni 
pentru perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021. 
 Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

2. Proiect  de  hotărâre  privind  înființarea  Comisiei  pentru  protecția  copilului 
Teleorman și stabilirea componenței acesteia.

Inițiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
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3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici 
și  personalul  contractual  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului 
Județean Teleorman și pentru serviciile publice din subordine.

Inițiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

4. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare anuală, a Comisiei 
de  soluționare  a  contestațiilor  și  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  și 
desfășurare  a  evaluării  anuale  a  managementului  Centrului  Județean  de 
Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman – instituție publică de 
cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

Inițiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

5. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  anexei  nr.  2  la  Hotărârea  Consiliului 
Județean Teleorman nr. 118 din 26 iulie 2013.

Inițiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

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

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

Potrivit  art.  117  litera  “a”  din  Legea  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  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 privind stabilirea 
indemnizației lunare a consilierilor județeni pentru perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021. 

Rog comisiile economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Bibina Marin, secretarul comisiei juridice.
- 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 dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind 

stabilirea indemnizației lunare a consilierilor județeni pentru perioada 1 iulie 2017-31 
decembrie 2021. 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

2



- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În  unanimitate  de  voturi  s-a  aprobat  proiectul  de  hotărâre privind  stabilirea 
indemnizației lunare a consilierilor județeni pentru perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021. 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind  înființarea 
Comisiei pentru protecția copilului Teleorman și stabilirea componenței acesteia. 

Rog  pe  domnul  Bibina  Marin,  secretarul  comisiei  juridice  să  prezinte  raportul  de 
avizare. 

Domnul Bibina Marin.
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,  dați-mi  voie  să  vă prezint  proiectul  de  hotărâre  privind 

înființarea Comisiei pentru protecția copilului Teleorman și stabilirea componenței acesteia. 
Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind înființarea Comisiei 
pentru protecția copilului Teleorman și stabilirea componenței acesteia. 

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Teleorman și pentru serviciile publice din subordine. 

Rog comisiile economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Bibina Marin, secretarul comisiei juridice.
- 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.
Domnul Adrian Florescu. 
Domnule președinte, există un proces între salariații Consiliului județean și Consiliul 

județean,  vreau să  știu  dacă s-a  discutat  stingerea acestor  litigii.  Cred că toți  colegii  sunt 
interesați de această problemă pentru aprobarea hotărârii de astăzi.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Da, este un proces. Acest proces a început ca urmare a Deciziei Curții Constituționale 

nr.794/2016, în urma căreia un număr de 27 consilii județene și-au mărit salariile încă din 
ianuarie  anul  acesta.  Consiliul  Județean  Teleorman,  așa  cum v-am informat,  nu  a  pus  în 
aplicare decizia respectivă având în vedere că nu era transpusă într-un act normativ. Potrivit 
Legii  nr.  153/2017 a  salarizării,  am avut  posibilitatea să  facem aceste  măriri  de salarii  și 
pentru salariații Consiliului Județean, având în vedere că noi am ținut cont și de prevederile 
bugetare  astfel  încât  aceste  măriri  să  fie  sustenabile.  Știți  foarte  bine  că,  funcționarii  din 
Consiliul Județean Teleorman, dar și  din serviciile subordinate, au avut salarii foarte mici, 

3



nivelul  de salarizare era  foarte  scăzut  și  ne confruntăm chiar  cu problema că atunci  când 
aveam posturi scoase la concurs nu se înscriau candidați. Am discutat chiar și problema pe 
care dumneavoastră ați ridicat-o și majoritatea colegilor o să renunțe la procesul cu Consiliul 
Județean. Am avut consultări cu sindicatele și reprezentanții salariaților, sunt procese verbale 
în acest sens iar măririle sunt consistente atât la Consiliul Județean cât și la câteva servicii din 
subordine, mai puțin la DGASPC, pentru că nu am avut prevedere bugetară suficientă. Dacă la 
rectificare vom primi o sumă de bani, tot prin hotărâre de consiliu județean vom face mărire și 
la DGASPC, însă în acest moment am păstrat salariile care sunt în plată.

Mai sunt și alte intervenții? Da, domnule Țole, vă rog!
Domnul Marin   Ț  ole  .
Am sesizat, parcurgând materialele,  că  în conformitate cu art.11 din Legea 153,  dacă 

există anvelopă salarială majorările se pot face încă de la 1 iulie 2017,  iar dumneavoastră ați 
explicat  că  acolo unde există  prevederi  în buget,  majorările  sunt  făcute și,  m-am uitat  cu 
atenție  pe  anexe,  așa  este.  Acum  rămâne  la  latitudinea  dumneavoastră  și  a  conducerii 
executive dacă pe parcurs se stabilesc salariile în funcție de importanța activității desfășurate 
și responsabilitățile respective. Sesizez că, în conformitate cu legea, această mărire este de la 1 
iulie 2017 până în 2021, dacă nu intervin alte prevederi  legale.  Din punctul  de vedere al 
oportunității, era normal să se facă pentru că și eu m-am uitat cu atenție și într-adevăr, salariile 
erau micuțe. Referitor la ceea ce colegul Florescu a semnalat și dumneavoastră ați confirmat, 
rugămintea ar fi să duceți la capăt aceste discuții și poate să-i determinați să renunțe pentru a 
ne putea încadra în anvelopa salarială.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Până  în  2021  nu  cred  că  vom  mai  face  alte  măriri  de  salarii  pentru  că  cei  din 

administrație publică nu vor beneficia de mărirea de 25% de la 1 ianuarie 2018. Sigur că în 
perioada următoare o să facem și o modificare a Regulamentului de ordine interioară, totodată, 
vom actualiza comisiile de disciplină. 

Dacă nu mai sunt intervenții, vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor 
de  bază  pentru  funcționarii  publici  și  personalul  contractual  din  cadrul  aparatului  de 
specialitate al Consiliului Județean Teleorman și pentru serviciile publice din subordine. 

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

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de 
bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Teleorman și pentru serviciile publice din subordine. 

La  punctul  patru de  la  ordinea  de  zi  este  înscris proiectul  de  hotărâre  privind 
constituirea  Comisiei  de  evaluare  anuală,  a  Comisiei  de  soluționare  a  contestațiilor  și 
aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului 
Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman – instituție 
publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

Rog  pe  domnul  Bibina  Marin,  secretarul  comisiei  juridice  să  prezinte  raportul  de 
avizare. 

Domnul Bibina Marin.
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.
Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei 

de evaluare anuală, a Comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de 
organizare  și  desfășurare  a  evaluării  anuale  a  managementului  Centrului  Județean  de 
Conservare și  Promovare a  Culturii  Tradiționale  Teleorman – instituție  publică de cultură 
aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

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

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei 
de evaluare anuală, a Comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de 
organizare  și  desfășurare  a  evaluării  anuale  a  managementului  Centrului  Județean  de 
Conservare și  Promovare a  Culturii  Tradiționale  Teleorman – instituție  publică de cultură 
aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

La  punctul  cinci de  la  ordinea  de  zi  este  înscris proiectul  de  hotărâre pentru 
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 26 iulie 
2013. 

Rog comisiile economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Bibina Marin, secretarul comisiei juridice.
- 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.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre  pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 26 iulie 2013. 
Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 
2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 26 iulie 2013. 

Aș dori să vă informez, că în urmă cu 2 săptămâni am dat ordin de începere a lucrărilor  
la  DJ  601C  Perii  Broșteni-Găleteni-Cosmești.  Totodată,  am  dat  ordin  de  începere  și  se 
efectuează în acest moment, consolidarea porțiunii dintre Tătărăștii de Jos – Siliștea Gumești. 
Pe DJ 679E drumul  a  fost  surpat  pe o distanță  de  20 m,  care  este  acum în lucru pentru 
consolidare.
     Tot în această perioadă, colegii  de la Direcția Managementul Proiectelor lucrează la 
proiectul pentru extinderea și dotarea UPU de la Spitalul de Urgență Alexandria. Pe Axa 8-
proiecte europene avem posibilitatea să facem extindere și dotare la UPU, valoarea maximă 
eligibilă fiind de 1.500.000 Euro .Vom solicita încă un computer tomograf, altul decât cel care 
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se află, în momentul acesta, în procedură pentru licitație la Ministerul Sănătății și pentru care 
am asigurat și noi, Consiliul județean, cofinanțare. 
     Tot în acest moment, se lucrează la proiectare și nota conceptuală la Spitalul Județean 
Alexandria pentru reabilitarea corpului C dar și pentru extinderea la 5 etaje. Noi încercăm să 
ducem acolo și secția Oncologie, dar pe acest proiect se lucrează și o să aprobăm nota de 
proiectare și nota conceptuală pentru a le transmite Companiei Naționale de Investiții. Vreau 
să vă informez că în perioada următoare orice obiectiv pe care Consiliul județean îl va finaliza 
va fi inaugurat și în prezența dumneavoastră.
     Având în vedere că în această  perioadă majoritatea presei  este în concediu,  în luna 
septembrie voi prezenta, într-o conferință de presă la care veți participa și dumneavoastră, 
Strategia de dezvoltare a județului, să prezint ce s-a făcut,  se face și  se va face în județul 
Teleorman pe domenii de activitate.
Vă mulțumesc!

Domnul Cocu Bogdan Ciprian.
Domnule președinte, dacă tot ați adus vorba de drumuri, vă semnalez faptul că pe DJ 

546 la ieșirea din Lița sunt 2 cratere pe care sper să luați măsuri pentru a le astupa cât mai  
rapid.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Colegii de la Direcția Dezvoltare locală se vor deplasa în cel mai scurt timp pentru a 

evalua situația și o vom remedia.
A apărut lista cu obiectivele de investiții din PNDL. În perioada următoare o să am 

discuții cu toate localitățile pentru a le acorda asistență tehnică și juridică, astfel încât, până  la 
termenul stabilit de Ministerul Dezvoltării, 31 decembrie 2017, fiecare primărie să meargă cu 
documentația necesară.

Dacă nu mai sunt probleme, epuizându-se ordinea de zi, vă mulțumesc și vă doresc o zi 
bună!

             PREȘEDINTE,                                                     SECRETAR AL JUDEŢULUI
       
           Cristescu Ionel Dănuț                                                            Oprescu Silvia
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