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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 25 aprilie 2018 

 
 Bună ziua, stimați colegi,  
 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi, 25 
aprilie 2018, prin dispoziţia nr. 196 din 19 aprilie a.c.. 

La ședinţă participă un număr de 32 consilieri din 33 de consilieri în funcţie lipsind 
domnul Fulga Sandu, 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 extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data de 

17 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 extraordinare a 

Consiliului Judeţean, din 17 aprilie 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 acordul Consiliului Județean Teleorman pentru 

închirierea, prin licitație publică, a două spații medicale din imobilul Policlinică 
situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate 
privată a județului Teleorman. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru 
executarea lucrărilor pe tarif de racordare la imobilul situat în municipiul 
Alexandria, str. Libertății, nr. 1, proprietate publică a județului Teleorman. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
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3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a 
amplasamentului teren, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construire 
corp nou la Spitalul Județean de Urgență Alexandria, S+P+5E”, în municipiul 
Alexandria, județul Teleorman. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2019. 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 

 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010 privind aprobarea 
componenței Comisiei Tehnice de Amenajare 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 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului 
Teleorman pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 31 martie 2018. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public Comunitar 
de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 6 a) la Hotărârea Consiliului 
Județean Teleorman nr. 35/15.02.2018 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. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei 
de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și 
desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ”Marin 
Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea 
Consiliului Județean Teleorman. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

10. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei 
de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și 
desfășurare a evaluării anuale a managementului 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 contractului de parteneriat între județul 

Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și comuna Talpa, prin Consiliul 
Local al comunei Talpa, în vederea cofinanțării cheltuielilor de funcționare 
aferente Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Dependente ”Sf. 
Maria”, comuna Talpa, pentru anul 2018. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

12. 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 acordul 
Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a două spații 
medicale din imobilul Policlinică situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 
32, proprietate privată 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, în aceste condiții dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind 
acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a două spații 
medicale din imobilul Policlinică situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 
32, proprietate privată a județului Teleorman. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
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- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului 

Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a două spații medicale din 
imobilul Policlinică situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate 
privată a județului Teleorman. 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul 
Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrărilor pe tarif de racordare la imobilul 
situat în municipiul Alexandria, str. Libertății, nr. 1, 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. 
Nefiind, permiteți-mi să vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului 

Județean Teleorman pentru executarea lucrărilor pe tarif de racordare la imobilul situat în 
municipiul Alexandria, str. Libertății, nr. 1, proprietate publică a județului Teleorman. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului 
Județean Teleorman pentru executarea lucrărilor pe tarif de racordare la imobilul situat în 
municipiul Alexandria, str. Libertății, nr. 1, proprietate publică a județului Teleorman. 

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind predarea 
către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de 
Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului teren, pentru realizarea obiectivului de investiții 
”Construire corp nou la Spitalul Județean de Urgență Alexandria, S+P+5E”, în municipiul 
Alexandria, județul 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. 



 5

Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind predarea către 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de 
Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului teren, pentru realizarea obiectivului de investiții 
”Construire corp nou la Spitalul Județean de Urgență Alexandria, S+P+5E”, în municipiul 
Alexandria, județul Teleorman . 

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

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind predarea către 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de 
Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului teren, pentru realizarea obiectivului de investiții 
”Construire corp nou la Spitalul Județean de Urgență Alexandria, S+P+5E”, în municipiul 
Alexandria, județul Teleorman. 

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind stabilirea 
unor taxe locale pentru anul 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, 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 Cătălin Vătafu. 
Domnule președinte,  în expunerea de motive se face trimitere la o rată a inflației pentru 

anul 2017 de 3,3 %. Îmi puteți spune și mie, vă rog, de unde ne-a parvenit această informație 
și daca ea a fost verificată?  

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Da, de la Institutul Național de Statistică. 
Domnul Cătălin Vătafu.  
Deci, de la I.N.S. Să vă spun care este nelămurirea mea: în urmă cu câteva zile, la o oră 

de maximă audiență, la un post de televiziune, domnul Dragnea a prezentat un tabel pe care îl 
am la mine, în care afirmă că inflația la nivel național se situează la un nivel mai scăzut decât 
media la nivel european care este de 1,7 % iar în România, de 1,6 %. În aceste condiții, 
domnule președinte, voiam să vă întreb cine minte, Institutul Național de Statistică sau 
domnul Dragnea? 

Domnul Eugen Ovidiu Vlad. 
Nu înțeleg întrebarea, îl întrebați pe domnul președinte cine minte? Aveți cumva 

informația că domnul președinte gestionează problemele minciunii din spațiul public? 
 Mi se pare deplasată întrebarea. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Deci, domnule Vătafu, noi am trimis o adresă la Direcția Județeană se Statistică cu 

privire la acest lucru. Ne referim la 3,3 %, discutăm pe un document oficial.  Dacă vreți să 
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duceți discuția în plan politic cu cine minte, cine nu minte, părerea mea este că nu are nicio 
finalitate. Eu discut de acest proiect de hotărâre, și de documente oficiale strict pentru 
problema aflată în discuție. Vă rog. 

Domnul Cătălin Vătafu. 
Domnule președinte, îmi închipui că  rata inflației în județul Teleorman nu poate diferi 

de cea de la nivel național oferită de un document oficial transmis de INS prin direcția 
județeană de specialitate,  e clar că rata inflației este de 3,3 % , ne-am lămurit  cu toții despre  
cine minte. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Nu cred că v-ați lămurit, domnule Vătafu,  noi vorbim de un proiect de hotărâre pentru 

taxele locale pentru anul 2019, dumneavoastră văd că vreți să duceți discuția în altă parte. Vă 
rog domnul Florescu, văd că vreți să interveniți. 

Domnul Florescu Adrian. 
Noi suntem obligați ca autoritate publică locală să luăm în considerare cifrele oficiale 

de la INS, dar eu vă spun că ambele cifre vehiculate sunt mincinoase pentru că inflația e mult 
mai mare, se apropie de 5 %, dar trebuie să ne raportăm la cifrele INS. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Noi ne raportăm la adresa pe care o avem. 
Vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2019. 

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

Cu 30 voturi „pentru” și 2 „abţineri” (domnii Burcescu Cătălin și Bădulescu Adrian) s-a 
adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2019. 

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hot�râre pentru 
modificarea anexei nr. 1 la Hot�rârea Consiliului Jude�ean Teleorman nr. 140 din 15 
decembrie 2010 privind aprobarea componen�ei Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului �i Urbanism a jude�ului Teleorman �i a Regulamentului de organizare �i 
func�ionare a acesteia, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Rog președinții comisiilor juridică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.. 
- 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 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010 privind aprobarea 
componenței Comisiei Tehnice de Amenajare 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 ? 
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 În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 
1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010 privind 
aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului 
Teleorman și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu modificările și 
completările ulterioare. 

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuției bugetului propriu al județului Teleorman pentru secțiunile de funcționare și 
dezvoltare, la 31 martie 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, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției 

bugetului propriu al județului Teleorman pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 31 
martie 2018. 
  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției 
bugetului propriu al județului Teleorman pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 31 
martie 2018. 

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale 
Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului 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 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 

organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale 
Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
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În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale 
Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman. 

La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei nr. 6 a) la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 35/15.02.2018 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, 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 pentru modificarea anexei nr. 6 a) la Hotărârea 

Consiliului Județean Teleorman nr. 35/15.02.2018 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 de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 
6 a) la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 35/15.02.2018 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 punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea 
Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii 
Județene ”Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea 
Consiliului Județean Teleorman. 

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul 
de avizare.  

- Domnul Vlad Eugen Ovidiu. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Vă mulțumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
Nefiind vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare 

anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și 
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desfășurare a 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 de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei 
de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de 
organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ”Marin 
Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean 
Teleorman. 

La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind constituirea 
comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea 
Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului 
Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean 
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. 
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 constituirea comisiei 

de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de 
organizare și desfășurare a 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 de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei 
de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de 
organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului 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 
contractului de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și 
comuna Talpa, prin Consiliul Local al comunei Talpa, în vederea cofinanțării cheltuielilor de 
funcționare aferente Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Dependente ”Sf. Maria”, 
comuna Talpa, 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. 
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- 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 Adrian Florescu. 

Nu avem mai mulți bani? Văd că s-a cerut mai mult. 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Da, domnul Florescu, s-a cerut mai mult. În perioada următoare vom face o rectificare 

bugetară și vom încerca să alocăm o sumă mai mare. 
Da, vă rog, domnul Ogrezeanu. 
Domnul Ogrezeanu Teodor. 
Am înțeles că vom face rectificare. E o situație groaznică la Talpa. 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Am înțeles, trebuie să sprijinim Centrul de la Talpa. Vă rog, domnul Țole. 
Domnul Marin Țole. 
Este aici primarul comunei Talpa. Domnule primar, vă rugăm să prezentați 

dumneavoastră situația pentru a justifica necesitatea acestor sume privind cheltuielile de 
întreținere legate de persoanele vârstnice. Vă rog. 

Domnul Benone Rababoc, primarul comunei Talpa. 
Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc pentru invitație. 

Astăzi se reia parteneriatul, după un an de pauză, dintre Consiliul județean și comuna Talpa. A 
fost un an greu, dar am trecut peste el. În Centrul de bătrâni de la Talpa, din 2009 până astăzi 
și-au petrecut ultimele zile, peste 500 de bătrâni. Centrul funcționează la capacitate maximă, 
găzduind un număr de 50 de bătrâni din tot județul. Taxa pentru bătrânii deplasabili este de 
1050 lei, iar pentru cei imobilizați, de 1450. Contribuția este de 60% din pensie, restul fiind 
acoperit de aparținător sau de primăria unde iși are domiciliul persoana vârstnică. Am venit cu 
solicitarea de a deveni parteneri să ne ajutați cu susținerea financiară pentru 90 la sută a 
cheltuielilor de întreținere, deoarece mai sunt multe alte cheltuieli cu medic, asistente, 
kinetoterapeut pe care trebuie să le  facem. Incercăm să suplinim cheltuielile cu o fermă pe 
care o gospodărim și de unde ne luăm carne, pâine, ulei. Avem parteneriate cu persoane care 
ne donează alimente iar aprovizionarea este făcută nu de firmă privată, ci de consiliul local 
printr-o firmă special înființată pentru asta. Am încercat în câteva cuvinte să vă prezint 
activitatea noastră ș ice presupune îngrijirea unui bătrân nedeplasabil iar dacă aveți întrebări 
vă stau la dispoziție. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Domnul Vrăjitoarea, vă rog. 
Domnul Emilian Vrăjitoarea. 
Aș vrea să-l întreb pe domnul primar, terenul pe care desfășurați activitatea de producție 

cui aparține? 
Domnul primar Benone Rababoc. 
Consiliului local. 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Mulțumesc domnule primar.  
Dacă nu mai sunt observații, permiteți-mi să dau citire proiectului. 
Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între 

județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și comuna Talpa, prin Consiliul Local 
al comunei Talpa, în vederea cofinanțării cheltuielilor de funcționare aferente Centrului 
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Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Dependente ”Sf. Maria”, comuna Talpa, 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 contractului 
de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și comuna Talpa, 
prin Consiliul Local al comunei Talpa, în vederea cofinanțării cheltuielilor de funcționare 
aferente Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Dependente ”Sf. Maria”, comuna 
Talpa, pentru anul 2018. 
 
 În mape aveți și Planul anual de acțiune privind serviciile și beneficiile sociale ale 
Direcției de Asistență Socială Alexandria pentru anul 2018, în vederea consultării. 

Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
Dacă nu aveți nimic de adăugat, eu vreau să vă mulțumesc pentru faptul că, din 2016 

încoace, așa cum am spus și public, Consiliul Județean a reușit să reabiliteze și să modernizeze 
114 km de drumuri județene. Vorbim de infrastructură rutieră necesară dezvoltării județului și 
cetățenilor acestui județ. Totodată, vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru acest 
lucru. De asemenea, până la finalul anului 2020, ne propunem să finalizăm încă 72 km. Vă 
rog, domnul Vrăjitoarea! 

Domnul Emilian Vrăjitoarea. 
Domnule președinte, chiar la comuna Botoroaga aveți o porțiune de drum care trebuie 

asfaltată. 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Domnule Vrăjitoarea, am avut 2 episoade de iarnă cu viscol și inundații, am decis ca pe 

vreme nefavorabilă să nu intervenim dar,  în perioada următoare, Direcția Dezvoltare Locală 
va identifica toate zonele din județ care au nevoie de reparații, nu doar comuna Botoroaga, dar 
cu celeritate vor merge la Botoroaga. Eu cunosc foarte bine situația, vorbim și de DJ 612 unde 
trebuie să facem intervenții  pe Botoroaga – Valea Cireșului. Totodată, în Planul de investiții 
al Consiliului Județean Teleorman, pentru Botoroaga – Frăsinet am obținut Certificatul de 
urbanism și vom avea procedura de achiziție publică, care sper să se finalizeze în cel mai scurt 
timp, astfel încât să modernizăm și DJ Botoroaga – Frăsinet, cei 72 km de drum județean de 
care vorbeam. 
Plus că avem pe PNDL Orbeasca – Călinești, Călinești – Antonești – Rădoiești – Săceni, 
Scurtu – Negreni, de asemenea, Blejești – Cosmești – Siliștea și desigur,  pe buget local,  
Botoroaga – Frăsinet. 
Eu sper că în perioada următoare, cu sprijinul dumneavoastră, vom reuși să realizăm și cei 72 
km, vom interveni pe partea de întreținere a drumurilor județene, cât și  cu turnarea de covoare 
asfaltice, acolo unde se impune. Pot să vă informez că anul trecut, Consiliul Județean 
Teleorman a realizat 25 km de covoare asfaltice acolo unde s-a impus și a fost necesar. De 
asemenea, vreau să vă mulțumesc că și în domeniul sănătății avem proiecte, pe 17 aprilie am 
depus proiectul de extindere și dotare a unității de primiri urgențe ,un proiect cu o valoare 
eligibilă de 1 milion 500 de mii de Euro. De asemenea, vă mulțumesc  pentru că astăzi am 
aprobat hotărârea și am predat amplasamentul  către CNI  pe care se va construi noul corp al 
Spitalului județean, format din subsol, parter și 5 etaje, unde vom muta blocul operator, 
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ulterior să realizăm și corpul C. Cu privire la  CT și RMN, în acest  moment se lucrează la 
amenajarea spațiului și estimăm ca în iunie-iulie să putem să funcționăm cu acest CT și RMN. 

Domnul Alexandru Iliescu. 
Domnule președinte vreau să vă adresez o întrebare a unui roșiorean: dacă știți care este 

stadiul autostrăzii București – Craiova- Turnu Severin – Timișoara? 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Cu privire la autostradă, am solicitat ministrului Transporturilor includerea drumului 

București – Alexandria în Master - plan și să fie trecut ca drum expres. Prin Programul 
Operațional Infrastructura Mare, Alexandria – Craiova va intra în reabilitare și modernizare ca 
drum expres, în aceste condiții am solicitat ca și Alexandria – București să fie tot drum expres. 
La discuțiile pe care le-am avut cu dl ministru l-am rugat să țină cont și de DN 51 și DN 52 
pentru a avea o legătură bună cu municipiul Turnu Măgurele și orașul Zimnicea, cu porturile 
din cele două localități. Am discutat despre cele 2 porturi pentru că autoritățile locale nu au 
suficiente resurse pentru a investi acolo. Totodată așteptăm ca și Consiliul Județean Giurgiu  și 
am vorbit cu dl președinte Mina în acest sens, să finalizeze DJ 504 care face legătura cu portul 
Giurgiu și va tranzita Alexandria și județul nostru pentru că este cel mai scurt drum către 
Pitești și autostradă, creând astfel un debușeu puternic pentru Alexandria. Am avut o discuție 
și cu reprezentantul Băncii Mondiale în România despre drumul expres Alexandria – 
București și sper ca toate aceste proiecte să se realizeze. Cel mai avansat proiect este DN 52 
care este în procedură de licitație publică și va intra in proces de modernizare. Înțeleg că în 
toamna acestui an sau în primăvara anului viitor vor demara lucrările. Pentru DN 51 s-au 
aprobat indicatorii tehnico-economici urmând demararea procedurii de licitație publică 
deschisă. Vom avea, astfel, modernizate cele două drumuri care fac legătura cu porturile din 
Teleorman. 

Domnul Alexandru Iliescu. 
O lămurire: drumul expres se face pe actualul drum? 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Nu, drumurile expres se fac pe amplasamente diferite. Proiectul Alexandria – Craiova a 

fost aprobat de Comisia Europeană și s-a stabilit să fie separat. Drumul expres nu trebuie să 
tranziteze localitățile. 
Dacă nu mai avem nimic, ordinea de zi fiind epuizată declar încheiate lucrările ședinței, vă 
mulțumesc pentru participare și vă doresc vacanță plăcută de 1 mai.  

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE                                                     SECRETAR AL JUDEŢULUI 
        
              Cristescu Ionel Dănuț                                                                Oprescu Silvia 

 


