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 R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN 

 
PROCES VERBAL  

 al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  
din data de 15 februarie 2018 

 
 Bună ziua, stimaţi colegi, 
 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi, 15 
februarie 2018, prin dispoziţia nr. 148 din 9 februarie a.c.. 

La ședinţă participă toți consilierii în funcţie, 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 

25 ianuarie 2018, 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 25 ianuarie 2018. 
 

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 prețului mediu al produselor agricole 
la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2018. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de 
pe pajiști, pentru anul 2018. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
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3. 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 2018. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a 
Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de 
membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2018. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar 
înregistrat la 31 decembrie 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 
funcționare și secțiunii de dezvoltare, în anul 2018. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

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

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

7. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi pentru 
personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului 
Teleorman, pe anul 2018. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

8. 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 2018. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

9. 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 2018. 

Inițiator: Vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman, domnul Piper 
Savu Florin 

 
10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2018. 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 

 
11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Spitalului de  Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2018. 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2018. 
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Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

13.  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 
neuropsihică Videle, pentru anul 2018. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

14.  Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de 
funcționare a centrelor de zi pentru protecția copilului de la nivelul 
municipiilor, orașelor și comunelor, stabilirea cotei-părți de finanțare din 
bugetul județului pentru anul 2018 și aprobarea actelor adiționale la 
contractele de parteneriat. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a 
persoanelor vârstnice, a contribuției persoanelor vârstnice și a contribuției 
susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice din centrele pentru persoane 
vârstnice Furculești și Cervenia, pentru anul 2018. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a 
copiilor cu nevoi sociale și speciale din centrele rezidențiale și de zi din 
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Teleorman pentru anul 2018. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

17.  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 
2018. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului 
Teleorman pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a 
numărului de personal și a fondurilor salariilor de bază pe anul 2018 și 
estimările pentru anii 2019-2021, ale instituțiilor și serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

20.  Proiect de hotărâre privind promovarea de către județul Teleorman a unor 
acțiuni civile pentru recuperarea prejudiciului ce se va constata definitiv în 
dosarul nr. 986/P/2014. 
     Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
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21.  Diverse. 
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 prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru 
anul 2018. 

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 președinte, în fiecare an stabilim prețul mediu la produsele agricole la care 
arenda se exprimă în natură pentru anul în curs. Din experiența anilor trecuți, am constatat 
că nici un arendaș nu a valorificat producția agricolă la prețul mediu pe care noi l-am 
stabilit, ci la un preț mult mai scăzut. În această situație, cel care are de suferit este 
arendatorul, el trebuie să plătească această diferență de preț prin impozitul pe venit pe care 
îl realizează, acest impozit fiind calculat și raportat la prețul mediu. În consecință, propun 
ca prețul mediu la produsele agricole la care arenda se exprimă în natură să fie după cum 
urmează: 

- grâu:  între 0,55 – 0,70 lei / kg 
- orz boabe: 0,50 lei/kg 
- floarea soarelui: 1,25 lei/kg 
- porumb boabe: 0,50 lei/kg 

Vă mulțumesc și vă rog să reflectați la această propunere. 
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Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Mulțumesc și eu, dacă mai aveți și alte propuneri sau observații, vă rog să le 

exprimați. 
Domnul Vlad Eugen Ovidiu. 
Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți o scurtă explicație. Prețul pe care noi îl 

aprobăm în această ședință nu este stabilit sau propus de către aparatul de specialitate al 
consiliului județean. Conform legii, acesta este fundamentat, pe baza unor calcule, de către 
Direcția Agricolă. Consider că dacă se impune o modificare a acestor prețuri, aceasta ar 
trebui propusă și fundamentată tot de către Direcția Agricolă, ceea ce s-a mai întamplat și 
pe parcursul altor ani. 

Domnul Vrăjitoarea Emilian. 
Dacă îmi dați voie, am mai avut această discuție și în ședința pe comisie și așa cum 

știm, în toți anii Direcția Agricolă a stabilit aceste prețuri medii și tot Direcția Agricolă a 
constatat că aceste prețuri nu au fost practicate niciodată de către arendași deoarece 
niciodată nici măcar grâul de panificație nu s-a vândut la prețul mediu aprobat în consiliul 
județean. De cele mai multe ori s-a vândut la preț de grâu furajer.  

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Domnilor consilieri, așa cum a spus și domnul Vlad, fișa privind fundamentarea 

prețului mediu la produsele agricole este făcută de către Direcția Agricolă. După ce 
propunerea de prețuri a fost afișată și supusă atenției cetățenilor o aprobăm în consiliul 
județean. Am luat act de propunerea, respectiv amendamentul domnului Vrăjitoarea dar, din 
păcate, nu vom putea face modificarea în această ședință. Voi supune la vot amendamentul 
și vom avea această propunere în vedere pentru ședința următoare, urmând să reluam toată 
procedura, inclusiv termenul de 30 zile pentru a fi din nou supusă dezbaterii publice.  

Domnul Cocu Bogdan. 
Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte, dar aș avea și eu rugămintea ca 

undeva prin luna august să revenim cu o adresă câtre Direcția Agricolă pentru a ne 
comunica un alt preț. Acest preț de 0,60 lei/kg este evaluarea facută pentru anul trecut, ceea 
ce înseamnă ca proprietarii terenurilor au plătit mai scump. Vă mulțumesc. 

Domnul Cioabă Petre. 
-Domnule președinte, stimați colegi, vă reamintesc că în fiecare an, în luna 

septembrie s-a revenit cu o nouă hotărare de consiliu județean de actualizare a prețului 
mediu la produsele agricole.  

Domnul Cocu Bogdan. 
Anul trecut, în speță, nu a existat o asemenea hotărâre de rectificare. Noi chiar  am 

înaintat Direcției Agricole mai multe adrese în acest sens și nu am primit nici un fel de 
răspuns.  

Domnul Țole Marin. 
Stimați colegi, uitându-ne  pe elementele de cheltuieli pe kilogram, putem observa că 

deja există o parte de profit. În cazul arendatorilor, nu se mai pune această problemă, 
întrucât ei trebuie să plătească impozitul pe venit din care se scade acest profit. Așa cum s-a 
întâmplat și în anii trecuți, de obicei, se intervine cu un reglaj de prețuri. De aceea, la 
ședința următoare e bine să se știe că acest profit nu trebuie să se regasească aici fiind vorba 
despre impozitul pe venit.  

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Vă mulțumesc. Vom face această solicitare Direcției Agricole.  
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Vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor 
agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2018. 

Supun la vot amendamentul domnului Vrăjitoarea Emilian. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 Cu 13 voturi ”pentru” și 20 de voturi ”împotrivă” (doamnele Toțe Marioara, Tatu 
Cristina, Panagoreț Ioana, Alcea Cristiana, Ciobanu Anamaria și domnii Cristescu Dănuț, 
Piper Savu Florin, Cocoșilă Virgiliu, Iliescu Nicolae, Fulga Mircea, Vlad Eugen Ovidiu, 
Zavera Niculae, Simion Dumitru, Mihalcea Claudiu, Bibina Marin, Petculescu Marian, 
Țucan Marian, Vida Florian, Chiran Florin, Cioabă Petre), amendamentul a fost respins. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 28 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” (doamna Stoian, domnii Ion Petre, Țole 
Marin) și 2 „abţineri” (domnii Bădulescu Adrian, Burcescu Cătălin) s-a aprobat proiectul de 
hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în 
natură, pentru anul 2018. 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind stabilirea 
prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2018. 

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 stabilirea prețului 
mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2018. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 31 voturi „pentru” și 2 „abţineri” (doamna Stoian Maria și domnul Bădulescu 
Adrian) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa 
verde de pe pajiști, pentru anul 2018. 

La punctul trei 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 2018. 

Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 
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- 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 Burcescu Cătălin. 
Înainte să trecem la vot, aș vrea să știu dacă această sumă reprezintă cotizația pentru 

tot anul sau doar pentru primul semestru. De asemenea, consider că ar fi trebuit să ni se 
pună la dispoziție și un raport de activitate al acestei asociații, pentru a cunoaște mai în 
detaliu cum sunt folosiți banii.  

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
La ședințele de comisie au fost puse la dispoziție spre consultare rapoartele de 

activitate pentru toate organismele pentru care aprobăm astăzi cotizația, iar suma despre 
care discutăm la acest punct de pe ordinea de zi este aferentă anului 2018.  

Domnul Florescu Adrian. 
Domnule președinte, există niște criterii pentru care se stabilește cotizația pentru 

fiecare județ? În preambul este invocată o adresă din partea ADR SudMuntenia pe care nu o 
avem la mapă.  

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Vă fac cunoscut că Agenția de Dezvoltare Sud Muntenia funcționează conform Legii 

315/2004 privind dezvoltarea regională în România. În cadrul Consiliului de Dezvoltare 
Regională sunt 7 județe, iar fiecare aprobă această cotizație anuală. După cum știți, la 
nivelul județului Teleorman avem un proiect foarte important pe drumul județean 503, al 
cărui contract de finanțare urmează să fie semnat în perioada următoare. Totodată, pe 
Programul Operațional Regional foarte mulți operatori economici din județul nostru au 
depus proiecte iar, acest Consiliu de Dezvoltare Regională se întrunește o dată la trei luni de 
zile și aprobă aceste proiecte. Probabil că suma vi se pare mare, dar discutăm despre 
atragerea de fonduri europene, deci sume foarte mari, care ar putea fi folosite în cadrul 
județului nostru. Cuantumul cotizației se stabilește conform Legii 315/2004, în funcție de 
numărul locuitorilor județului.  

Domnul Bădulescu Adrian. 
Domnule președinte, această sumă nu mi se pare nici mică, nici mare. Mă interesează 

o justificare a acestei sume.  
Domnul Iliescu Alexandru 
Dacă îmi permiteți, sunt de acord cu observațiile colegilor. Mi se părea normal să fi 

avut la mapă bugetul acestei regiuni Sud Muntenia alcătuită din 7 județe, cu cotele și 
criteriile de participare ale fiecăruia, criterii care stau la baza stabilirii sumei respective. 
Această observație este valabilă pentru orice sumă care se aprobă în consiliu. 
Responsabilitatea dumneavoastră, a celor care aprobă, este și a noastră. Rugămintea mea și 
a colegilor este să fim cât mai bine informați, mai ales când este vorba de baza de calcul a 
unor sume.  
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Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Domnule Iliescu, la mape aveți bugetul ADR Sud Muntenia pentru anul 2018. 

Totodată, aveți și hotărârea privind aprobarea bugetului Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia pentru anul 2018. Conform anexelor 1, 2, și 3 există propunerea 
ADR Sud Muntenia pentru acest an. Așadar, eu îmi asum responsabilitatea în ceea ce 
privește fundamentarea hotărârilor privind aprobarea de cotizații.  

-Domnul Vlad Eugen Ovidiu. 
Domnule președinte, fac precizarea și reamintesc tuturor colegilor că materialele mai 

voluminoase care stau la baza întocmirii proiectelor de hotărâri sunt disponibile la ședințele 
de comisii, respectiv la președinții acestora.  

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Vă mulțumesc. 
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 2018. 

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

Cu 24 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” (domnul Bădulescu Adrian) și 8 „abţineri” 
(doamna Stoian, domnii Ion Petre, Cocu Ciprian, Iliescu Alexandru, Burcescu Cătălin, Țole 
Marin, Iorga Adrian, Constantinescu Florică) s-a aprobat 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 2018. 

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 Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2018. 

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 președinte, în primul rând, vreau să știu dacă este în sală un reprezentant al 

acestei asociații. 
 Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
 Desigur. Puteți să vă adresați doamnei director executiv, Mihaela Tudor. 

Domnul Țole Marin. 
Mă interesează, la fel ca și anul trecut, dacă pentru sumele respective aprobate la acea 

vreme avem o execuție bugetară. Observ că aveți declarate o serie de obiective destul de 
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complexe din foarte multe domenii. Întrucât vorbim de bani publici, ne interesează care au 
fost cheltuielile anul trecut și care sunt obiectivele pentru care solicitați sumele respective, 
care sunt destul de considerabile.  

Domnul Vlad Eugen Ovidiu. 
 Domnule președinte, revin cu precizarea că la ședințele pe comisii au fost prezentate 
atât raportul de activitate al asociației, cât și programul de activități pe anul 2018. Poate ar 
trebui să revizuim modul de derulare sau durata acestor dezbateri.  
 Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
 Am reținut acest aspect și subliniez și eu să solicitați președinților de comisie aceste 
materiale când sunt analizate proiectele de hotărâri la întâlnirile pe comisiile de specialitate. 

Domnul Bădulescu Adrian. 
Dacă îmi permiteți, și eu sunt de părere că trebuie găsită o soluție pentru a avea acces 

la aceste materiale de fundamentare și colegii care nu fac parte din comisia respectivă unde 
s-a dezbătut proiectul de hotărâre. Mie, de exemplu, mi se pare suma solicitată destul de 
mică față de cea de anul trecut.  

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Sunt de acord. Propun, ca în măsura în care logistica ne permite, să se multiplice 

toate materialele pentru toți colegii consilieri. Cu privire la stabilirea sumei reprezentând 
cotizația pentru asociația EuroTeleorman, aceasta a fost stabilită prin hotârâre. Având în 
vedere că foarte multe localități nu au achitat această cotizație, am luat măsura de a 
dimininua acest cuantum pentru a fi mai accesibil, iar activitatea asociației să devină mai 
eficientă pentru membrii săi.  

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 
Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2018. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 20 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă” (doamna Stoian Elena și domnii 
Ogrăzeanu Teodor, Florescu Adrian, Iliescu Alexandru, Bădulescu Adrian, Vătafu Teodor, 
Ion Petre, Constantinescu Florică, Cocu Bogdan) și 4 „abţineri” (domnii Cristescu Ionel 
Dănuț, Iorga Adrian, Țole Marin, Burcescu Ctălin) 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 Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2018. 

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hot�râre privind 
aprobarea utiliz�rii excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2017, pentru 
finan�area cheltuielilor sec�iunii de func�ionare �i sec�iunii de dezvoltare, în anul 
2018. 

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 privind aprobarea utilizării 
excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2017, pentru finanțarea cheltuielilor 
secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare, în anul 2018. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 Cu 31 voturi „pentru” și 2 „abţineri” (doamna Stoian Maria și domnul Iliescu 
Alexandru) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului 
bugetar înregistrat la 31 decembrie 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 
funcționare și secțiunii de dezvoltare, în anul 2018. 

La punctul șase 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 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. 
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. 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 adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 
nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 118 din 26 iulie 2013. 

La punctul șapte 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 2018. 

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. 
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 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 suplimentarea 

numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul 
județului Teleorman, pe anul 2018. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi 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 2018. 

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 ”Teleormanul”, pentru anul 2018. 

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 

contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean 
Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru anul 2018. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 26 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” (doamna Stoian Maria, domnii Iliescu 
Alexandru, Iorga Adrian) și 4 „abţineri” (domnii Bădulescu Adrian, Ion Petre, Cocu 
Ciprian, Burcescu Cătălin) 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 2018. 

La punctul nouă 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 2018. 

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. 
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- 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. 
Având în vedere că nu sunt 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 2018. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 32 voturi „pentru”, și o „abţinere” (domnul Burcescu Cătălin) 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 2018. 

La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2018. 

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 bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe 
anul 2018. 
 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 Psihiatrie Poroschia pe anul 2018. 

La punctul 11 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 2018. 

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. 
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- 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 

bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de  Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe 
anul 2018. 
 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 2018. 

La punctul 12 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 
2018. 

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. 
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2018. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 32 voturi „pentru” și o „abţinere” (domnul Iliescu Alexandru) s-a adoptat 
proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 
Județean de Urgență Alexandria pe anul 2018. 
 La punctul 13 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 neuropsihică Videle, pentru anul 2018. 

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. 
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 președinte, poate să ne explice cineva cum au fost făcute aceste calcule, 
având în vedere că există o ordonanță de urgență care spune că, cheltuielile de bunuri si 
servicii se scad cu 10% față de cele care au fost executate anul trecut iar la acest punct apar 
cheltuieli mai mari de 10 % . 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Îl rog pe domnul director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului, domnul Dragomirescu Florinel, să vă răspundă. 
Domnul Dragomirescu Florinel. 
Domnule președinte, stimați colegi,  pentru anul 2018 creșterea se datorează majorării 

salariilor și a actualizării standardelor de cost care nu s-a mai făcut din anul 2015. După 
cum știți, din anul 2016 majorările salariale au fost substanțiale in domeniul asistenta 
sociala, de aici și această discrepanță între standardul de cost și standardul de cheltuială. 

Domnul Bădulescu Adrian. 
Domnule director, eu mă refer la cheltuielile cu bunuri și servicii, reglementate prin 

ordonanța de urgență care se referă la cheltuielile cu bunuri si servicii în unitățile 
administrative de stat. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Cred că vă referiți la anumite prevederi din OUG 90/2017, care sunt aplicabile numai 

instituțiilor de stat din administrația centrală.  
Dacă nu mai aveți alte observații, 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 neuropsihică Videle, pentru anul 2018. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 Cu 30 voturi „pentru” și 3 „abţineri” (doamna Stoian Maria, domnii Cocu Ciprian, 
Iliescu Alexandru) 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 neuropsihică 
Videle, pentru anul 2018. 

 La punctul 14 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, stabilirea cotei-părți de finanțare din bugetul 
județului pentru anul 2018 și aprobarea actelor adiționale la contractele de parteneriat.   

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. 
 Nefiind, 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, stabilirea cotei-părți de finanțare din bugetul județului pentru anul 2018 și 
aprobarea actelor adiționale la contractele de parteneriat. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 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, stabilirea cotei-părți de finanțare din bugetul 
județului pentru anul 2018 și aprobarea actelor adiționale la contractele de parteneriat. 

La punctul 15 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 contribuției susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice din centrele pentru 
persoane vârstnice Furculești și Cervenia, pentru anul 2018. 

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. 
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 privind aprobarea costului mediu lunar de 
întreținere a persoanelor vârstnice, a contribuției persoanelor vârstnice și a contribuției 
susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice din centrele pentru persoane vârstnice 
Furculești și Cervenia, pentru anul 2018. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 Cu 31 voturi „pentru” și 2 „abţineri” (doamna Stoian Maria și domnul Iliescu 
Alexandru) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de 
întreținere a persoanelor vârstnice, a contribuției persoanelor vârstnice și a contribuției 
susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice din centrele pentru persoane vârstnice 
Furculești și Cervenia, pentru anul 2018. 

La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
costului mediu lunar de întreținere a copiilor cu nevoi sociale și speciale din centrele 
rezidențiale și de zi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Teleorman pentru anul 2018 

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. 
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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, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea costului 
mediu lunar de întreținere a copiilor cu nevoi sociale și speciale din centrele rezidențiale și 
de zi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman 
pentru anul 2018 
 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 copiilor cu nevoi sociale și speciale din centrele rezidențiale și 
de zi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman 
pentru anul 2018. 

 La punctul 17 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 2018.   

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. 
 Nefiind, 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 2018. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a adoptat 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 2018. 

La punctul 18 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului  propriu al judeţului Teleorman pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021. 

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. 
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- 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. 
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al 

judeţului Teleorman pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021. 
S-a procedat la citirea și supunerea la vot a a fiecărei anexe și fiecărui capitol, 

subcapitol, titlu, articol, alineat atât a bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 
2018, cât și a estimărilor pentru anii 2019-2021. 

Supun la vot aprobarea bugetului  propriu al judeţului Teleorman pe anul 2018 și 
estimările pentru anii 2019-2021, în integralitatea sa. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului  
propriu al judeţului Teleorman pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021. 

 La punctul 19 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondurilor salariilor de bază 
pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021, ale instituțiilor și serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Județean 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 aprobarea 

bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondurilor salariilor de bază 
pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021, ale instituțiilor și serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Județean Teleorman. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor 
de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondurilor salariilor de bază pe anul 
2018 și estimările pentru anii 2019-2021, ale instituțiilor și serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Județean Teleorman. 
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 La punctul 20 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
promovarea de către județul Teleorman a unor acțiuni civile pentru recuperarea 
prejudiciului ce se va constata definitiv în dosarul nr. 986/P/2014.   

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, cu rugămintea ca doamna 

secretar să ne precizeze costurile taxei de timbru. 
- 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 Oprescu Silvia, secretar al județului. 
Cu privire la taxa de timbru, potrivit art. 20, alin. (8) din Codul de Procedură Penală, 

acțiunile civile care au ca obiect tragerea la răspunderea civilă a inculpatului sau a părții 
responsabile civil, și care se exercită atât la instanța penală cât și la instanța civilă, aceste 
acțiuni sunt scutite de taxă de timbre. Sunt scutite de taxa de timbru acțiunile  formulate de 
instituțiile publice  care au ca obiect venituri publice. De asemenea, și în eventualitatea în 
care am avea de achitat o taxă de timbru se poate solicita instanței plata cheltuielilor de 
judecată.  

Domnul Cocu Bogdan. 
Domnule președinte, în ședința de la comisia juridică domnul Vrăjitoarea a depus un 

amendament pe care îl supun dezbaterii. Amendamentul se referă la constituirea ca parte 
civilă, nu să așteptăm o hotărâre definitivă și asta din cauza a doi factori: gratuitatea acțiunii 
civile în cursul procesului penal și celeritatea. Nu suntem în situația să avem un buget care 
să ne permită să plătim o taxă judiciară de timbru pentru o acțiune în pretenții ulterioară, 
pentru că art. 20 din codul de procedură penală face referire la acțiunea civilă în cursul 
procesului penal, nu la o acțiune distinctă. Consiliul județean este într-o stare iminentă de a 
fi executat de către Ministerul Dezvoltării Regionale pentru că acțiunea în instanță prin care 
s-a solicitat suspendarea a fost respinsă în fond.Nu înțeleg de ce nu vedeți ca oportună 
constituirea acum ca parte civilă. După cum știți, în procesul penal, orice dosar în instanță 
durează. Poate dura și 4, 5 ani, iar prejudiciul va fi foarte greu de recuperat, dacă acest 
prejudiciu va fi dovedit. De asemenea, o acțiune în pretenții durează încă în jur de 2 ani, de 
aceea insist să avem în vedere și acest aspect al celerității acțiunii în justiție. Vă mulțumesc. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Stimați colegi, așa cum ați observat, întrucât nu s-a putut stabili un prejudiciu cert ca 

întindere, întemeiat pe probe și pe motive, am considerat că este oportun să promovăm 
această acțiune la nivelul Consiliului Județean Teleorman și anume o acțiune civilă în 
instanță, în momentul în care vom avea o hotărâre definitivă și irevocabilă. Totodată, în 
conformitate cu art. 27 , alin. (1) din codul de procedură penală, ” dacă nu s-au constituit 
parte civilă în procesul penal, persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce la 
instanţa civilă acţiune pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune” prevedere ce 
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m-a determinat să vin cu acest proiect de hotărâre în cadrul Consiliului Județean Teleorman 
și să-l supun aprobării dumneavoastră.  

Cu privire la corecție, după cum știti, Consiliul Județean Teleorman a avut aplicate 
pentru cele două drumuri județene corecții de câte 25 %, corecții ce au rămas fără obiect, 
conform hotărârii instanței de judecată, în primă fază la Curtea de Apel și apoi în recurs la 
Înalta Curte de Casație și Justiție.  Ulterior, OLAF-ul s-a sesizat și am primit corecție pentru 
cele două drumuri județene, DJ 701 și DJ 506. Vreau să menționez că noi am făcut 
contestație la ambele note de constatare, iar pentru DJ 701 am avut câștig de cauză. Din 
păcate, pentru cealaltă notă de constatare ne aflăm acum în acțiune în instanță cu două 
dosare și așteptăm soluționarea acestei cauze.  

Având în vedere toate acestea, în momentul în care se va stabili un prejudiciu cert 
prin hotărâre definitivă și irevocabilă, Consiliul Județean Teleorman va iniția un proiect de 
hotărâre privind acțiunea civilă pentru recuperarea prejudiciului. O rog pe doamna secretar 
al județului să facă și alte precizări. 

Doamna Oprescu Silvia, secretar al județului. 
Sumele pe care le vom solicita în cazul în care se va stabili un eventual prejudiciu, 

devin venit la bugetul județului.  
 Domnul Bădulescu Adrian. 

Dacă îmi permiteti, domnule președinte, dacă înțeleg urgența de a ne constitui parte 
civilă în procesul penal, nu înțeleg însă urgența de a stabili noi ce vom face cand se va 
termina procesul penal. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Având în vedere adresa Direcției Naționale Anticorupție și consultând toate direcțiile 

aparatului de specialitate, am considerat această masură ca fiind cea mai oportună, 
prejudiciul urmând să fie stabilit printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă, moment in care 
vom pune in aplicare aceasta hotarare.  

Domnul Cocu Bogdan. 
Domnule președinte, deja s-a stabilit un prejudiciu de către o instituție a statului, 

sesizarea facându-se din oficiu, nu la plângerea prealabilă a Consiliului județean. În cazul în 
care Consiliul județean sesiza cu plângere un organ de urmărire penală, atunci noi trebuia să 
venim cu probe. Direcția Națională Anticorupție deja a stabilit provizoriu un anumit 
prejudiciu, nu este definitiv, este comunicat in adresa pe care ne-ati inaintat-o si noua, seva 
face o expetiza, se vor administra probe. Noi nu trebuie sa venim cu o suma fixa, suma se 
poate modifica conform codului de procedură penală. Deci noi ne constituim parte civilă 
pentru că există posibilitatea să fim și noi trași la răspundere pentru acest lucru.    

  Domnul Ion Petre. 
Dacă îmi permiteți, aș vrea de la doamna secretar un răspuns referitor la solicitarea 

Direcției Naționale Anticorupție și anume dacă această solicitare s-a făcut în mod legal. Din 
ce s-a discutat, înțeleg că nu există date sau alte motive pentru a considera că această 
solicitare poate fi pusă în practică. 

 Doamna Oprescu Silvia, secretar al județului. 
Direcția Națională Anticorupție avea obligația de a ne aduce la cunoștință acest fapt, 

obligație care s-a concretizat printr-o adresă. După cum ați văzut, din adresa pe care ne-au 
transmis-o la finalul anului trecut și pe care v-am pus-o la dispoziție, mai mult de a afla 
numele persoanelor pentru care s-a dispus urmărirea penală și infracțiunile de care sunt 
acuzate, nu avem alte date. Direcția Națională Anticorupție solicită să precizăm dacă ne 
constituim parte civilă și sumele pentru care ne constituim. Însă ca să stabilim o sumă avem 
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nevoie de date, de probe, de înscrisuri, care este natura și întinderea pretențiilor și așa mai 
departe. Până la acest moment, prin direcțiile de specialitate nu s-a putut stabili o suma cu 
care ne putem constitui parte civilă.  
 Domnul Ion Petre. 
 Dar dacă acest prejudiciu se stabilește de către o instanță, printr-o hotărâre, o putem 
contesta? 
 Doamna Oprescu Silvia, secretar al județului. 

Se va efectua o expertiză și se vor stabili sumele certe, care vor rezulta din 
administrarea probelor, sume pe care le vom recupera de la persoanele vinovate.  
 Domnul Țole Marin. 
 Stimați colegi, ca urmare a dezbaterilor anterioare și a aprobării tacite din partea 
dumneavoastră, s-a găsit formula constituirii părtii civile. Ne interesează stabilirea datei la 
care trebuie făcută această constituire. Înțeleg că atunci când ne constituim parte civilă ca 
urmare a acestei hotărâri, după ce hotărârea este definitivă și emitem pretenții, trebuie să 
plătim taxă de timbru judiciar care este considerabilă.  Nu îmi este clar dacă ne constituim 
parte civilă pe perioada instrumentării sau și a judecății.  
 Doamna Oprescu Silvia, secretar al județului. 
 La acest moment, noi nu ne constituim parte civilă, pentru că așa cum ați observat din 
materialele de la mapă, direcțiile de specialitate au precizat faptul că nu pot identifica  suma 
cu care să ne constituim parte civilă. La data la care în dosarul penal nr. 986/2014 instanța 
penală va pronunța o hotărâre definitivă prin care se va constata vinovăția persoanelor 
precum si cuantumul prejudiciul cauzat de aceste persoane, vom introduce o acțiune civilă 
pentru recuperarea acestui prejudiciu.  
 Domnul Badulescu Adrian 
 Ne poate lamuri cineva, daca este directorul de la directia juridica, daca se stabileste 
un prejudiciu in procesul penal, nu cumva suntem obligati sa ne constituim parte civila? 
 Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
 Stimați colegi, va poate raspunde cineva de la juridic sau dna secretar, dar vă pot 
spune și eu: nu suntem obligați să ne constituim parte civilă, vom recupera prejudiciul 
printr-o acțiune civilă.  

Domnul Vlad Eugen Ovidiu. 
Părerea mea este că această hotărâre este oportună la acest moment prin prisma 

faptului că cei care vor prelua următorul mandat isi vor pune intrebarea de ce nu am facut 
niciun demers. Dupa parerea mea, prejudiciul nu se va stabili in cursul mandatului nostru. 
Practic, noi nu ne putem constitui parte civilă la acest moment întrucât nu s-a identificat un 
prejudiciu. Aparatul de specialitate a analizat toata documentația și nu s-a constatat nici un 
fel de prejudiciu. Cand va stabili cineva un prejudiciu in sarcina Consiliului judetan, atunci 
evident ca ne vom constitui parte civila. Nu exista taxa de timbru, indiferent la ce data ne 
vom constitui parte civila, pentru ca asa am inteles de la dna secretar. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Conform art. 27, alin (1) din codul de procedură penală, ”dacă nu s-au constituit parte 

civilă în procesul penal, persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce la instanța 
civilă acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.” Vedem ce curs va lua 
dosarul, daca se va stabili un prejudiciu prin hotarare judecatoreasca definitiva. 

 
 
Domnul Iliescu Alexandru. 
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Domnule președinte, există vreun document oficial care să ateste ca instituția 
consiliului juțean nu a fost prejudiciată? Pentru că cei de la Direcția Națională Anticorupție, 
prin adresa din decembrie, solicită atestarea acestei stări de fapt. Dacă ulterior se stabilește 
contrariul, respectiv existența prejudiciului, să răspundă cel care și-a asumat această 
afirmație. Cred că la asta se reduce dezbaterea de astăzi.  

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Tocmai vă spuneam că prin referatul pe care l-ati avut la mape,  am solicitat tuturor 

direcțiilor din aparatul de specialitate să prezinte elemente ce ar putea stabili existența, 
respectiv întinderea prejudiciului. Nu avem așa ceva la acest moment. Noi discutăm de un 
eventual prejudiciu. Proiectul a fost implementat, drumurile județene există, există si 
procesele verbele de recepție. 

 
 Vă prezint proiectul de hotărâre privind promovarea de către județul Teleorman a 

unor acțiuni civile pentru recuperarea prejudiciului ce se va constata definitiv în dosarul nr. 
986/P/2014. 

Voi supune la vot amendamentul domnului Vrăjitoarea (exprimat de domnul Cocu 
Bogdan) . 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 Cu 12 voturi ”pentru” și 20 de voturi ”împotrivă” (doamnele Toțe Marioara, Tatu 
Cristina, Panagoreț Ioana, Alcea Cristiana, Ciobanu Anamaria și domnii Cristescu Dănuț, 
Piper Savu Florin, Cocoșilă Virgiliu, Iliescu Nicolae, Fulga Mircea, Vlad Eugen Ovidiu, 
Zavera Niculae, Simion Dumitru, Mihalcea Claudiu, Bibina Marin, Petculescu Marian, 
Țucan Marian, Vida Florian, Chiran Florin, Cioabă Petre), amendamentul a fost respins. 

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

 Cu 22 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” (doamna Stoian Maria și domnii 
Bădulescu Adrian, Țole Marin, Iorga Adrian, Iliescu Alexandru, Cocu Ciprian, 
Constantinescu Florică) și 3 „abţineri” (domnii Ion Petre, Vătafu Teodor, Burcescu Cătălin) 
s-a adoptat proiectul de hotărâre privind promovarea de către județul Teleorman a unor 
acțiuni civile pentru recuperarea prejudiciului ce se va constata definitiv în dosarul nr. 
986/P/2014. 

În mape aveți și Informarea privind activitatea desfășurată de Autoritatea Teritorială 
de Ordine Publică Teleorman în trimestrul IV/2017. 

Dacă aveți observații sau obiecțiuni pe marginea acestui material vă rog să le 
prezentați. 

Nefiind obiecțiuni trecem la ultimul punct „Diverse”. 
Domnul Vlad Eugen Ovidiu. 
Domnule președinte, aș vrea să-i înmânez domnului Iliescu referatul directiilor de 

specialitate care stă la baza întocmirii ultimului punct al ordinii de zi și care concluzionează 
faptul că nu s-a identificat un prejudiciu la nivelul Consiliului județean. Din păcate, aceste 
materiale s-au regăsit tot la mapa președinților comisiilor de specialitate și revin cu 
propunerea ca aceste materiale să fie solicitate prin poșta electronică  de către cei interesați 
la colegii din cadrul aparatului de specialitate.  
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Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
De asemenea, așa cum v-am promis la ședința trecută, aveți la mapă și un material 

din partea Spitalului Județean de Urgență Alexandria, conținând o  informare, ca răspuns la 
anumite probleme identificate și  supuse   atenției de către doamna consilier Stoian Maria. 

Dacă nu mai aveți alte propuneri sau observații, vă mulțumesc pentru participare și vă 
urez o după-amiază plăcută.  

 
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE                                                     SECRETAR AL JUDEŢULUI 

        
              Cristescu Ionel Dănuț                                                                Oprescu Silvia 


