ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 28 iunie 2018
Bună ziua, stimați colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi, 28 iunie
2018, prin dispoziţia nr. 258 din 20 iunie a.c..
La ședinţă participă un număr de 31 consilieri (lipsind domnul Vătafu Cătătlin) din 32
de consilieri în funcţie (la această dată), 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 30
mai 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 30 mai 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 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier județean al domnului Burcescu Marian
Cătălin, prin demisie.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre
Consiliul Județean Teleorman, Direcția de Sănătate Publică Teleorman,
Inspectoratul Școlar Județean Teleorman și Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Teleorman.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
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3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 27 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016, privind
aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de
Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, cu modificările ulterioare.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în
cadrul Programului pentru școli al României pentru perioada 2018-2022,
precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor,
legumelor, laptelui și produselor lactate pentru anul școlar 2018-2019, în
județul Teleorman.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, privind aprobarea organigramei
și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a
Culturii Tradiționale Teleorman, cu modificările și completările ulterioare.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012, privind numirea
reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliile de administrație
ale unităților sanitare publice cu paturi pentru care s-a preluat managementul
asistenței medicale, cu modificările și completările ulterioare.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 3 din 15 ianuarie 2018 privind repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale a sumei din impozitul pe venit, pentru echilibrarea
bugetelor locale, pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului
Teleorman pe anul 2018.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a
managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură
aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
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11.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a
managementului Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman, instituție
publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
12.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru
execuția lucrărilor și amplasarea echipamentelor ce fac obiectul investiției
,,ILUMINAT
ARHITECTURAL
ÎN
CENTRUL
MUNICIPIULUI
ALEXANDRIA’’ la imobilul Palat administrativ, proprietate publică a statului,
aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman
Iniţiator: Preşedintele Consiliul Judeţean Teleorman
13.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru
constituirea unui drept de uz cu titlu gratuit asupra ”Racordului de medie
tensiune și a postului de transformare, alimentare cu energie electrică PCTF
Turnu Măgurele”, parte din obiectivul „Punct control și trecere a frontierei cu
bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”, proprietate privată
a Județului Teleorman, în cota de 60%.
Iniţiator: preşedintele Consiliul Judeţean Teleorman
14. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru
efectuarea unor lucrări la un spaţiu din imobilul situat în municipiul
Alexandria, str. Ion Creangă, nr 52-54, et. 2, cam. 3, proprietate publică a
judeţului Teleorman.
Iniţiator preşedintele Consiliul Judeţean Teleorman
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării drumurilor județene în clase
tehnice.
Iniţiator: preşedintele Consiliul Judeţean Teleorman
16.Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a
județului Teleorman, ediția 2016.
Iniţiator: preşedintele Consiliul Judeţean Teleorman
17.Diverse.
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi propun suplimentarea acestuia cu două
proiecte de hotărâri, respectiv:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Teleorman.
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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 privind
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier
județean al domnului Burcescu Marian Cătălin, prin demisie.
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, în aceste condiții,vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Burcescu
Marian Cătălin, prin demisie.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de
expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Burcescu Marian
Cătălin, prin demisie.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Județean Teleorman, Direcția de
Sănătate Publică Teleorman, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman și Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.
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Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- 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
Protocolului de colaborare dintre Consiliul Județean Teleorman, Direcția de Sănătate Publică
Teleorman, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman și Direcția Generală 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 aprobarea Protocolului de
colaborare dintre Consiliul Județean Teleorman, Direcția de Sănătate Publică Teleorman,
Inspectoratul Școlar Județean Teleorman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Teleorman.
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 27 din 15 februarie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie
Roșiorii de Vede.
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 Hotărârii
Consiliului Județean Teleorman nr. 27 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.
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Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Teleorman nr. 27 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede.
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38
din 23 februarie 2016, privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale
Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, cu modificările ulterioare.
Rog președinții 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 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 Iliescu Alexandru
Domnule președinte, am constatat că din organigramă lipsește comitetul director. Cum
am mai spus, organismul de conducere al spitalului este comitetul director.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Vom verifica și vom remedia dacă este cazul.
Dacă nu mai sunt alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea
anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie
2016, privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie
Roșiorii de Vede, cu modificările ulterioare.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 26 voturi „pentru” și 5 „abţineri” ( Iliescu Alexandru, Țole Marin, Stoian Maria,
Vrăjitoarea Emilian, Constantinescu Florică) s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23
februarie 2016, privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de
Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, cu modificările ulterioare.
La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al
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României pentru perioada 2018-2022, precum și stabilirea măsurilor educative care
însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate pentru anul școlar
2018-2019, în județul Teleorman.
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.
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 listei
produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României pentru perioada
2018-2022, precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor,
legumelor, laptelui și produselor lactate pentru anul școlar 2018-2019, în județul Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea listei produselor ce
vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României pentru perioada 2018-2022,
precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui
și produselor lactate pentru anul școlar 2018-2019, în județul Teleorman.
La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26
iulie 2013, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean
de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, cu modificările și
completările ulterioare.
Rog președinții 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.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
-Domnul Iliescu Alexandru
Domnule președinte, în titlul proiectului apare aprobarea organigramei și a statului de
funcții, dar nu se regaseste această organigramă în cuprinsul hotărârii.
-Doamna Oprescu Silvia, secretar al județului
Este vorba despre modificarea anexei nr. 2 a hotărârii inițiale prin care s-a aprobat
organigrama și statul de funcții, deci organigrama nu a nesuferit nici o modificare.
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-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Dacă nu mai aveți alte propuneri sau observații, vă prezint proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie
2013, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de
Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, 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. 2 la
Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a
Culturii Tradiționale Teleorman, cu modificările și completările ulterioare.
Următorul proiect de hotărâre privește desemnarea unor persoane și, în conformitate cu
prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu privire la
persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la ședinţă.
La ședinţa de astăzi participă, un număr de 31 consilieri judeţeni, deci jumătate plus unu
din numărul membrilor consiliului judeţean prezenţi reprezintă 16 .
Proiectul de hotărâre se referă la modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012, privind numirea reprezentanților
Consiliului Județean Teleorman în consiliile de administrație ale unităților sanitare
publice cu paturi pentru care s-a preluat managementul asistenței medicale, 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.
Nefiind observaţii, rog pe domnul Iliescu Nicolae Angelică, președintele comisiei de
numărare a voturilor să-și intre în atribuţii.
Buletinele de vot fiind completate, rog comisia de numărare a voturilor să-și intre în
atribuții.
Se prezintă tehnica votării.
Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.
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(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat
opţiunea și apoi a introdus buletinul în urnă).
Rog pe domnul Iliescu Angelică, președintele comisiei de numărare a voturilor să
prezinte procesul verbal.
-Domnul Iliescu Angelică
Domnule președinte, după desigilarea urnei cu buletinele de vot, am procedat la
numărarea voturilor exprimate pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012, privind numirea reprezentanților Consiliului Județean
Teleorman în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice cu paturi pentru care s-a
preluat managementul asistenței medicale, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel:
 Pentru Spitalul Județean Alexandria
Membri titulari:
-Doamna Olteanu Nicoleta Luminița din totalul de 31 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 30 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 0(zero) voturi nule;
-Doamna Marin Valeria din totalul de 31 voturi exprimate, a întrunit un număr de 30
voturi ”pentru”, ”, 1 vot ”împotrivă” și 0(zero) voturi nule;
Supleanți:
-Doamna Stârcu Dana Florentina din totalul de 31 voturi exprimate, a întrunit un număr
de 29 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 0(zero) voturi nule;
-Doamna Oanță Elena din totalul de 31 voturi exprimate, a întrunit un număr de 29
voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 0(zero) voturi nule;
 Pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede
Membri titulari:
-Doamna Oanță Elena din totalul de 31 voturi exprimate, a întrunit un număr de 29
voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 0(zero) voturi nule;
-Doamna Marin Valeria din totalul de 31 voturi exprimate, a întrunit un număr de 30
voturi ”pentru”, ”, 1 vot ”împotrivă” și 0(zero) voturi nule;
Supleanți:
-Doamna Stârcu Dana Florentina din totalul de 31 voturi exprimate, a întrunit un număr
de 29 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 0(zero) voturi nule;
-Doamna Olteanu Nicoleta Luminița din totalul de 31 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 30 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 0(zero) voturi nule;
 Pentru Spitalul de psihiatrie Poroschia
Membri titulari:
-Doamna Stârcu Dana Florentina din totalul de 31 voturi exprimate, a întrunit un număr
de 29 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 0(zero) voturi nule;
-Doamna Olteanu Nicoleta Luminița din totalul de 31 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 30 voturi ”pentru”, ”, 1 vot ”împotrivă” și 0(zero) voturi nule;
Supleanți:
-Doamna Marin Valeria din totalul de 31 voturi exprimate, a întrunit un număr de 30
voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 0(zero) voturi nule;
-Doamna Oanță Elena din totalul de 31 voturi exprimate, a întrunit un număr de 29
voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 0(zero) voturi nule;
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-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț

Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012, privind numirea reprezentanților Consiliului
Județean Teleorman în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice cu paturi
pentru care s-a preluat managementul asistenței medicale, cu modificările și completările
ulterioare.
Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012, privind
numirea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliile de administrație ale
unităților sanitare publice cu paturi pentru care s-a preluat managementul asistenței medicale,
cu modificările și completările ulterioare.
La punctul 8 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 3 din 15 ianuarie 2018
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei din impozitul pe venit,
pentru echilibrarea bugetelor locale, 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.
- 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 Țole Marin
Domnule președinte, am înțeles necesitatea modificării hotărârii inițiale, însa întrebarea
mea este dacă consiliul județean este în măsură să facă aceste relocări. Vă mulțumesc.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Răspunsul este afirmativ, domnule Țole. După cum știți, la Călmățuiu nu s-au alocat la
începutul anului banii pe sumele defalcate din tva având în vedere că această comună a avut
un execedent provenit dintr-un proiect european. Nu s-a folosit acel excedent la vremea
respectivă și a primit zero lei sume defalcate din TVA. Noi am disponibilizat suma de 200 mii
lei pe care o repartizăm către primăria Călmățuiu perfect legal.
Dacă nu mai aveți alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 3 din 15 ianuarie 2018 privind repartizarea pe
unități administrativ-teritoriale a sumei din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor
locale, pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
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- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Teleorman nr. 3 din 15 ianuarie 2018 privind repartizarea pe unități administrativteritoriale a sumei din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018 și
estimările pentru anii 2019-2021.
La punctul nouă 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.
-Domnul Țole Marin
Domnule președinte, m-ar interesa să știu care sunt efectiv obiectivele pentru care se
fac aceste cheltuieli.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Este vorba de o sumă de 518 mii lei care au fost repartizați de direcția de sănătate
publică a județului către spitalul de pneumoftizilogie Roșiorii de Vede.
Dacă nu mai aveți alte observații, vă prezint proiectul 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 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean
Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean
Teleorman.
Rog președinții 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 Zavera Niculae, secretarul comisiei urbanism.
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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
rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman,
instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al
evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman, instituție publică de cultură
aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.
La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene
”Marin Preda” Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului
Județean Teleorman.
Rog președinții 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.
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
rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ”Marin Preda”
Teleorman, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al
evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman, instituție
publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.
La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul
Consiliului Judeţean Teleorman pentru execuția lucrărilor și amplasarea
echipamentelor ce fac obiectul investiției ,,ILUMINAT ARHITECTURAL ÎN
CENTRUL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA’’ la imobilul Palat administrativ,
proprietate publică a statului, aflat în administrarea 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.
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- 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 prezentați.
Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului
Judeţean Teleorman pentru execuția lucrărilor și amplasarea echipamentelor ce fac obiectul
investiției
,,ILUMINAT
ARHITECTURAL
ÎN
CENTRUL
MUNICIPIULUI
ALEXANDRIA’’ la imobilul Palat administrativ, proprietate publică a statului, aflat în
administrarea Consiliului Județean Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean
Teleorman pentru execuția lucrărilor și amplasarea echipamentelor ce fac obiectul investiției
,,ILUMINAT ARHITECTURAL ÎN CENTRUL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA’’ la
imobilul Palat administrativ, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului
Județean Teleorman.
La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul
Consiliului Județean Teleorman pentru constituirea unui drept de uz cu titlu gratuit
asupra ”Racordului de medie tensiune și a postului de transformare, alimentare cu
energie electrică PCTF Turnu Măgurele”, parte din obiectivul „Punct control și trecere
a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”, proprietate
privată a Județului Teleorman, în cota de 60%.
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 constituirea unui drept de uz cu titlu gratuit asupra ”Racordului de
medie tensiune și a postului de transformare, alimentare cu energie electrică PCTF Turnu
Măgurele”, parte din obiectivul „Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu
Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”, proprietate privată a Județului Teleorman, în cota
de 60%.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
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- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean
Teleorman pentru constituirea unui drept de uz cu titlu gratuit asupra ”Racordului de medie
tensiune și a postului de transformare, alimentare cu energie electrică PCTF Turnu Măgurele”,
parte din obiectivul „Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele
(România) – Nikopol (Bulgaria)”, proprietate privată a Județului Teleorman, în cota de 60%.
La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul
Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la un spaţiu din imobilul
situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr 52-54, et. 2, cam. 3, proprietate
publică a judeţului Teleorman.
Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, 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
Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la un spaţiu din imobilul situat în
municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr 52-54, et. 2, cam. 3, proprietate publică a judeţului
Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean
Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la un spaţiu din imobilul situat în municipiul
Alexandria, str. Ion Creangă, nr 52-54, et. 2, cam. 3, proprietate publică a judeţului
Teleorman.
La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea clasificării drumurilor județene în clase tehnice.
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 clasificării
drumurilor județene în clase tehnice.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea clasificării drumurilor
județene în clase tehnice.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Teleorman, editia 2016.
Având în vedere faptul că Monografia economico-militară conține documente
clasificate ”secret de serviciu”, fiind autorizați în acest sens doar consilierii județeni și o parte
din funcționarii aparatului de specialitate. În aceste condiții, reprezentanților presei și
persoanelor neautorizate le adresez rugămintea de a părăsi sala.
Vă mulțumesc.
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 actualizarea
Monografiei economico-militare a județului Teleorman, ediția 2016.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei
economico-militare a județului Teleorman, ediția 2016.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Teleorman.
Rog președinții 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 Zavera Niculae, secretarul comisiei urbanism.
Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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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 aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Teleorman.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.
Rog președinții 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 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
Regulamentului de Organizare și Funcționare 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 adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Teleorman.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
Înainte de a vă da cuvântul, vreau să vă propun, având în vedere că urmează perioada cu
cele mai multe concedii din an, ca următoarea ședință să aibă loc în prima jumătate a lunii, iar
ședința din august, undeva la finalul lunii. Mulțumesc.

-Domnul Iorga Octavian
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Domnule președinte, știu din anii precedenți că, înainte de încheierea cursurilor școlare,
consiliul județean premia elevii cu rezultate deosebite obținute în cadrul concursurilor școlare.
Anul acesta se mai acordă aceste premii ?
-Doamna Magheru Liliana, directorul direcției coordonare instituții subordonate
Vom premia elevii cu rezultate la concursurile școlare la sfârșitul lunii august când se
vor finaliza toate concursurile la fazele naționale.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Dacă nu mai aveți alte propuneri sau întrebări, epuizându-se ordinea de zi, vă
mulțumesc pentru participare și vă urez o zi plăcută !

Președinte,
Cristescu Ionel Dănuț

Secretar al județului,
Oprescu Silvia

17

