ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 30 mai 2018
Bună ziua, stimați colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi, 30 mai
2018, prin dispoziţia nr. 220 din 23 mai a.c..
La ședinţă participă un număr de 32 consilieri (lipsind domnul Badulescu Adrian) din
33 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 25
aprilie 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 aprilie 2018.
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 acordul Consiliului Județean Teleorman pentru
executarea unor lucrări de către Serviciul de Deservire, Pază și Protocol, în
calitate de comodatar, la imobilul situat în municipiul Alexandria, strada Tudor
Vladimirescu, nr. 44, proprietate publică a statului, aflat în administrarea
Consiliului Județean Teleorman.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru
efectuarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str.
București, bl. T3, proprietate publică a județului Teleorman.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor specifice privind realizarea
sau amplasarea în zona drumului de interes județean a panourilor publicitare, a
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oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau
instalații în orice scop.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului
propriu al județului Teleorman, pe anul 2017.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a
județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru
asociat la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul
2018.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 3 și nr. 4 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 144 din 28 septembrie 2017 privind
aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Teleorman și Serviciul Public Comunitar de
Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2018, cu
modificările ulterioare.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale și acoperirea
pierderii contabile înregistrată la 31.12.2017 de către S.C. Piscicola Teleorman
S.R.L..
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului administratorului
provizoriu, propus de Județul Teleorman, în Consiliul de Administrație al S.C.
APA SERV S.A..
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la contractul de
împrumut de folosință (comodat) nr. 65 din 8 aprilie 2016, încheiat între județul
Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și Inspectoratul pentru Situații
de Urgență ”A.D.Ghica” al județului Teleorman.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
10.Diverse.
Supun la vot proiectul ordinii de zi.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.
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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
acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări de către
Serviciul de Deservire, Pază și Protocol, în calitate de comodatar, la imobilul situat în
municipiul Alexandria, strada Tudor Vladimirescu, nr. 44, 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.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, presedintele 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, in aceste conditii, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului
Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări de către Serviciul de Deservire, Pază și
Protocol, în calitate de comodatar, la imobilul situat în municipiul Alexandria, strada Tudor
Vladimirescu, nr. 44, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean
Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
In unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean
Teleorman pentru executarea unor lucrări de către Serviciul de Deservire, Pază și Protocol, în
calitate de comodatar, la imobilul situat în municipiul Alexandria, strada Tudor Vladimirescu,
nr. 44, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman.
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La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul
Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în
municipiul Alexandria, str. București, bl. T3, proprietate publică a județului Teleorman.
Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul Președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, in aceste conditii, vă prezint proiectul de hotărâre privind
acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la
imobilul situat în municipiul Alexandria, str. București, bl. T3, proprietate
publică a județului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
In unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean
Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str.
București, bl. T3, proprietate publică a județului Teleorman.
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea Normelor specifice privind realizarea sau amplasarea în zona drumului de
interes județean a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale,
căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop.
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, in aceste conditii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Normelor
specifice privind realizarea sau amplasarea în zona drumului de interes județean a panourilor
publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau
instalații în orice scop.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
In unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Normelor specifice
privind realizarea sau amplasarea în zona drumului de interes județean a panourilor
publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau
instalații în orice scop.
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Teleorman, pe
anul 2017.
Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae , președintele comisiei urbanism
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul Președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, in aceste conditii,vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contului
anual de execuție al bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2017.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 2 „abţineri” (Vatafu Teodor Catalin si Florescu Adrian) si 30 voturi ”pentru” sa adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului
propriu al județului Teleorman, pe anul 2017.
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La punctul cinci 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 Uniunea Națională a Consiliilor Județene din
România, 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, in aceste conditii,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 Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2018.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 23 voturi „pentru” și 8 „abţineri” ( Cocu Bogdan, Vrajitoarea Emilian, Stoian
Maria, Iorga Adrian Octavian, Florescu Adrian, Vatafu Teodor Catalin, Burcescu Catalin,
Constantinescu Florica ) 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 Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2018.
La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexelor nr. 3 și nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 144
din 28 septembrie 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și Serviciul Public Comunitar de
Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2018, cu modificările
ulterioare.
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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 , 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, in aceste conditii, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor
nr. 3 și nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 144 din 28 septembrie 2017
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Teleorman și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman,
pentru anul 2018, cu modificările ulterioare.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
In unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 3 și nr.
4 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 144 din 28 septembrie 2017 privind
aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman
și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul
2018, cu modificările ulterioare.
La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea situațiilor financiare anuale și acoperirea pierderii contabile înregistrată la
31.12.2017 de către S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.
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.
7

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Țole Marin
- Domnule președinte, mă adresez și în numele colegilor mei care simt ca ar dori să
intervină. Știu că s-au făcut foarte multe investiții cu această societate și așteptăm ca cei care
se ocupă de administrare să ne dea explicațiile de rigoare cu privire la ajungerea în această
situație și ce ar fi de făcut pentru a putea obține profit, așa cum este și cazul altor societăți care
au devenit profitabile.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
-Așa cum spuneați, avem exemplul societății EuroBac care anul trecut a inregistrat un
profit de 5 miliarde lei (lei vechi), profit realizat după foarte mulți ani încheiați pe pierderi. Cu
privire la SC Piscicola, pot să vă spun că aceste pierderi s-au acumulat în anii în care
societatea nu a funcționat întrucât nu a avut consiliu de administratie. La acest moment am
urmat totți pașii legali astfel încât sa avem un consiliu de administrație și un administrator și,
așa cum am mai spus, ne dorim ca SC Piscola să rămână o societate administrată de consiliul
județean și să o aducem pe profit. Pentru perioada următoare pregătim un proiect de hotărâre
care să aibe ca obiect o majorare de capital astfel încât să reușim să ne plătim datoriile și să
obținem autorizațiile necesare pentru a putea popula bălțile cu pește și a putea obține profit din
vanzări și din pescuitul sportiv. În sală se află și domnul Pene Gheorghe, directorul consiliului
de administrație, pe care îl invit să ne prezinte principalele aspecte.
Domnul Pene Gheorghe, director CA- SC Piscicola
-Pot să va spun ca SC Piscicola are o suprafață de 60 ha de luciu de apă, activitatea fiind
organizata in două puncte de lucru astfel:
-punctul de lucru nr. 1 situat pe teritoriul cadastral al comunei Mîrzanești, Județul
Teleorman, cuprinzând ”Barajul Grosu VII”, luciul de apă aferent și ”Cabana Grosu”.
-punctul de lucru nr.2, situat pe teritoriul cadastral al comunei Vitănești, județul
Teleorman , cuprinzând ”Barajul Grosu III”, ”Barajul Grosu IV ”Barajul Grosu VI”, ”Barajul
Surlita” și luciurile de apă aferente.
Toate acestea n-au mai fost administrate din anul 2014, avizele de funcțíonare
nemaifiind valabile pentru siguranța digurilor, avizarea digurilor fiind asadar primul pas in
acest demers. Financiar, pentru cele 6 diguri inseamna in jur de 30 000 lei. In privinta
celorlalte autorizatíi ( sanitara, de mediu etc) acestea sunt mai usor de obtinut, nu sunt atat de
costisitoare.
Cat priveste popularea cu peste, baltile n-au mai fost populate din anul 2015,
nemaiexistand nici paznic. Cu toate acestea, societatea dispune de potential maxim pentru a
deveni profitabila si vorbesc in special despre pescuitul sportiv, producerea si comercializarea
de material piscicol necesar popularii luciurilor de apa, respectiv comercializarea productiei
obtinuta din bazinele piscicole aferente. Concluzia este ca avem nevoie de fonduri pentru ca
societate sa redevina profitabila si pentru a putea valorifica potentialul de care dispune.
-Doamna Stoian Maria
Domnule presedinte, as vrea sa va intreb daca asociatia EuroTeleorman, care primeste
de la consiliul judetean o sustinere financiara consistenta, nu ar putea scrie si respectiv depune
un proiect pe Programul Operational Regional pentru a dezvolta acea zona.
-Domnul presedinte Ctristescu Ionel Danut
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In acest moment nu exista axa de finantare pe acest program. In momentul in care se va
deschide call-ul, bineinteles ca vom aplica corespunzator. Plus ca avem o directie specializata
in consiliul judetean, respectiv Managementul Proiectelor cu Finantare Internationala, care
urmareste, implementeaza si gestioneaza oportunitatile de finantare.
Daca nu mai aveti alte observatii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea
situațiilor financiare anuale și acoperirea pierderii contabile înregistrată la 31.12.2017 de către
S.C. Piscicola Teleorman S.R.L..
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 23 voturi „pentru”, și 9 „abţineri” : (Florescu Adrian, Vatafu Catalin, Ion Petre,
Constantinescu Florica, Cocu Bogdan , Vrajitoarea Emilian, Iliescu Alexandru, Stoian Maria,
Ogrezeanu Teodor) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare
anuale și acoperirea pierderii contabile înregistrată la 31.12.2017 de către S.C. Piscicola
Teleorman S.R.L..
La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
prelungirea mandatului administratorului provizoriu, propus de Județul Teleorman, în
Consiliul de Administrație al S.C. APA SERV S.A..
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, in aceste conditii, vă prezint proiectul de hotărâre privind prelungirea
mandatului administratorului provizoriu, propus de Județul Teleorman, în Consiliul de
Administrație al S.C. APA SERV S.A.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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In unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului
administratorului provizoriu, propus de Județul Teleorman, în Consiliul de Administrație al
S.C. APA SERV S.A..
La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea Actului Adițional nr. 1 la contractul de împrumut de folosință (comodat) nr.
65 din 8 aprilie 2016, încheiat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean
Teleorman și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”A.D.Ghica” al județului
Teleorman.
Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae , președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul Președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, in aceste conditii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului
Adițional nr. 1 la contractul de împrumut de folosință (comodat) nr. 65 din 8 aprilie 2016,
încheiat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și Inspectoratul pentru
Situații de Urgență ”A.D.Ghica” al județului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
In unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.
1 la contractul de împrumut de folosință (comodat) nr. 65 din 8 aprilie 2016, încheiat între
județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și Inspectoratul pentru Situații de
Urgență ”A.D.Ghica” al județului Teleorman.
Doresc să vă informez că, în conformitate cu prevederile legale, pe site-ul Consiliului
judeţean, www.cjteleorman.ro , am postat Raportul privind modul de îndeplinire a atribuțiilor
proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Teleorman pe anul 2017. Vă amintesc că şi
dumneavoastră, conform legii, trebuie să vă întocmiți câte un raport de activitate pe care să-l
predaţi colegilor de la Compartimentul cancelarie.
Totodată, vă aduc la cunoștință că în perioada 15-16 mai am efectuat două zile din
concediul legal de odihnă.
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În mape aveți Informarea privind activitatea desfășurată de Autoritatea de Ordine
Publică Teleorman în trimestrul I/2018.
Dacă aveți observații sau obiecțiuni pe marginea acestui material vă rog să le prezentați.
De asemenea, tot în mape aveti o adresa primita de la DNA, prin care ni se solicita sa
precizam daca ne constituim parte civilă în dosarul penal nr. 218/P/2017, în raport cu dl.
Gâdea Adrian Ionuț, cu indicarea naturii, întinderii pretențiilor, a motivelor și a probelor pe
care se întemeiază.
Țin să va aduc la cunoștință că, până cel târziu la data de 15 iunie a.c, aveți obligația să
completați declarația de avere și declarația de interese. În acest sens, aveți în mape câte un
exemplar din acestea, pe care vă rog să le completați și să le depuneți la Compartimentul
cancelarie.
Trecem la ultimul punct „Diverse”
Dacă aveţi alte probleme?
In aceste conditii si epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinţei și vă
mulţumesc pentru participare.

PRESEDINTE,
CRISTESCU IONEL DANUT

SECRETAR AL JUDETULUI,
OPRESCU SILVIA
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