ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 18 iulie 2018
Bună ziua, stimați colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi, 18 iulie
2018, prin dispoziţia nr. 282 din 12 iulie a.c..
La ședinţă participă un număr de 31 consilieri (lipsind doamna Toțe Marioara) din 32
de consilieri 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.
Procesul - verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data de 28
iunie 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 28 iunie 2018.
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 și completarea anexei la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 175 din 19 decembrie 2017 privind
aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Teleorman;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru
executarea unor lucrări la mai multe imobile, proprietate publică a județului
Teleorman;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene pe
niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2018 – 2019;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
4. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe
medicale și nemedicale din evidențele Spitalului Județean de Urgență
Alexandria;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, a procedurilor pentru
numirea și eliberarea din funcție a administratorului public, precum și a
atribuțiilor specifice funcției de administrator public din cadrul Consiliului
Județean Teleorman;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului
pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 iunie 2018;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului
Teleorman pe anul 2018.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 35 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetelor de venituri
și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului 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
9. Diverse
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi propun suplimentarea acestuia cu două
proiecte de hotărâre, respectiv:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului
Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010 privind aprobarea
componenței Comisiei tehnice a teritoriului și urbanism a județului Teleorman
și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a acesteia, cu modificările și
completările ulterioare;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a
clădirii Palatul Administrativ”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de
intervenții;
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Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
Supun la vot proiectul ordinii de zi completat.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.
Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru
legalitate.
Înainte de a merge mai departe, ţin să precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46
din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la
deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul judeţean care fie
personal, fie prin soţ, soţie, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în
problema supusă dezbaterii.
Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoștinţă pentru ca abţinerea de la
deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședinţe.

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 175
din 19 decembrie 2017 privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman;
Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul
de avizare.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, in aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea și
completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 175 din 19
decembrie 2017 privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman;
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea
anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 175 din 19 decembrie 2017 privind
aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Teleorman;
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La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul
Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la mai multe imobile,
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, secretarul comisiei urbanism.
Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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 acordul Consiliului
Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la mai multe imobile, proprietate publică a
județului Teleorman;
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean
Teleorman pentru executarea unor lucrări la mai multe imobile, proprietate publică a județului
Teleorman.
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în
timpul iernii 2018 – 2019;
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, secretarul comisiei urbanism.
Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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 încadrării
drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2018 – 2019;
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor
județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2018 – 2019;
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidențele
Spitalului Județean de Urgență Alexandria;
Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, secretarul comisiei urbanism.
Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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 medicale și nemedicale din evidențele Spitalului Județean de Urgență
Alexandria;
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a
unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidențele Spitalului Județean de Urgență
Alexandria;
La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiect de hotărâre privind
aprobarea criteriilor, a procedurilor pentru numirea și eliberarea din funcție a
administratorului public, precum și a atribuțiilor specifice funcției de administrator
public din cadrul 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.
5

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, secretarul comisiei urbanism.
Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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 criteriilor,
a procedurilor pentru numirea și eliberarea din funcție a administratorului public, precum și a
atribuțiilor specifice funcției de administrator public din cadrul Consiliului Județean
Teleorman;
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor, a
procedurilor pentru numirea și eliberarea din funcție a administratorului public, precum și a
atribuțiilor specifice funcției de administrator public din cadrul Consiliului Județean
Teleorman.
La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și
dezvoltare, la 30 iunie 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, secretarul comisiei urbanism.
Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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 execuției
bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 iunie 2018;
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 29 voturi ”pentru” și două abțineri ( Vătafu Cătălin și Ion Petre) s-a adoptat
proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru
secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 iunie 2018.
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La punctul 7 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al 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, secretarul comisiei urbanism.
Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiții,vă prezint proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al județului Teleorman pe anul 2018.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
județului Teleorman pe anul 2018.
La punctul 8 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 35 din 15 februarie 2018
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a
fondului 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, secretarul comisiei urbanism.
Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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 modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Teleorman nr. 35 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetelor de
venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului 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 s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Teleorman nr. 35 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetelor de venituri și
cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2018 și estimările
pentru anii 2019 – 2021, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului
Județean Teleorman;
La următorul 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 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice a teritoriului și
urbanism a județului Teleorman și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a
acesteia, 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, secretarul comisiei urbanism.
Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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 Anexei
nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010 privind
aprobarea componenței Comisiei tehnice a teritoriului și urbanism a județului Teleorman și a
Regulamentului de Organizare și Funcționare a acesteia, cu modificările și completările
ulterioare;
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la
Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010 privind aprobarea
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componenței Comisiei tehnice a teritoriului și urbanism a județului Teleorman și a
Regulamentului de Organizare și Funcționare a acesteia, cu modificările și completările
ulterioare;
La următorul punct de pe ordinea de zi este inscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de
investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Palatul Administrativ”, în faza
documentație de avizare a lucrărilor de intervenții;
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, secretarul comisiei urbanism.
Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
-Domnul Vătafu Teodor Cătălin
Domnule președinte, aș vrea să mi se explice de unde provine diferența așa de mare
intre totalul costurilor de investiție și zona de construcție și montaj. Este vorba de o diferență
de aproape 9 milioane lei.
-Doamna Sfinteș Elena, director executiv al direcției managementul programelor cu
finanțare internațională
În documentația pusă la dispoziție la comisii sunt detaliate cheltuielile pentru investiția
de bază, respectiv pentru construcții și instalații, montaj utilaje, echipamente tehnologice și
funcționale, utilaje etc. Proiectul este propus spre finanțare prin Programul Operațional
Regional 2014-2020, iar termenul de depunere al proiectului este mâine (19 iulie 2018), orele
10.00 A.M.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Aceasta ar fi a doua clădire publică pe care o vom reabilita din fonduri europene,
prima fiind clădirea ambulanței și profit de ocazie să va mulțumesc că ați aprobat indicatorii
tehnico-economici. În acest moment se află în faza de analiză tehnico-economică.
-Domnul Iliescu Alexandru
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Este adevărat că partea de consultanță, proiectare și asistență tehnică reprezintă aproape
o treime din valoarea totală a finanțării. Poate ar trebui ca pentru ședința următoare să ni se
pregătească o situație mai detaliată pentru aceste cheltuieli.

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Sunt de acord. O rog pe doamna director Sfinteș să ne pregătească această informare
pentru ședința următoare care să conțină și documentația de avizare a lucrărilor de intervenții.
Domnule Vătafu, mai aveți ceva de adăugat?
-Domnul Vătafu Teodor Cătălin
Până la următoarea ședință, când vom avea la dispoziție această informare, mă voi
abține de la votul acestui proiect.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Dacă nu mai aveți alte întrebări sau observații, dați-mi voie să vă prezint proiectul de
hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Palatul Administrativ”, în faza
documentație de avizare a lucrărilor de intervenții;
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 30 voturi „pentru”, și o „abţinere” (domnul Vătafu Cătălin) s-a adoptat proiectul de
hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Palatul Administrativ”, în faza
documentație de avizare a lucrărilor de intervenții;
Trecem la ultimul punct, „Diverse”.
Preconizăm că următoarea ședință de consiliu județean va fi în jurul datei de 24 august,
însă trebuie să avem în vedere și faptul că pe 31 iulie vom avea rectificare bugetară, iar dacă
vor fi repartizate sume unităților administrativ teritoriale din județ, ne vom intâlni pentru o
ședință extraordinară. Mulți dintre dumneavoastră veți fi plecați în perioada următoare în
concediul de odihnă așa ca vă urez vacanță placută și vă mulțumesc pentru prezență.

Președinte,
Cristescu Ionel Dănuț

Secretar al județului,
Oprescu Silvia
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