
R O M Â N I A
CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN

PROCES VERBAL  
al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman 

din data de 29 martie 2018

Bună ziua, 
Stimați  colegi  și   invitațí,  înainte de a începe lucrările ședinței  de astăzi,   în an de

sărbătoare a Centenarului Unirii  Basarabiei  cu România  1918-2018, împreună cu domnul
consilier Florescu Adrian vă propunem să ne asociem demersurilor fraților noștri de peste Prut
pentru reîntregirea neamului românesc prin asumarea Declarației de Reunire, pe care o aveți
în mape.  În acest sens, propun un moment solemn în debutul ședinței de astăzi, respectiv să
luam parte la intonarea imnului național, după care îl rog pe domnul Florescu Adrian să dea
citire Declarației.

( Cei prezenți se ridică și salută intonarea imnului național. Domnul consilier Florescu
Adrian dă citire Declarației de Unire după care, în ordine alfabetică, toți domnii și doamnele
consilieri județeni semnează actul. )

Consiliul  Judeţean  Teleorman  a  fost  convocat  în  ședinţă  ordinară  pentru  astăzi,  29
martie 2018, prin dispoziţia nr. 180 din 23 martie a.c..

La ședinţă participă 32 de consilieri  județeni din totalul de 33 consilierii  în funcţie,
lipsește domnul Burcescu Cătălin 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 extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data de
5 martie 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 5 martie 2018.
Doamnelor și domnilor,
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea

administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  am
întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea Hotărârii  Consiliului  Judeţean
Teleorman nr.  155 din  31.10.  2016  privind validarea  desemnării  nominale  a
membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman, cu modificările
ulterioare.
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Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii
Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de
Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2018 al S.C. Piscicola Teleorman SRL.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

4. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din
evidențele  contabile  ale  Direcției  Generale  de  Asistență  Socială  și  Protecția
Copilului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale
Bibliotecii Județene ”Marin Preda”.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

6. Proiect  de  hotărâre  pentru modificarea  anexelor nr.  1  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.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

7. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  Protocolului  de  colaborare  între
Consiliul Judeţean Teleorman și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

8. Proiect  de hotărâre  privind acordarea unui  mandat  special  reprezentantului
Consiliului  Județean  Teleorman  în  Adunarea  Generală  a  Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției,  sub formă de cotizație, a
județului  Teleorman,  prin  Consiliul  Județean  Teleorman  la  Asociația  de
Dezvoltare  Intercomunitară  ”Managementul  Deșeurilor  Teleorman”,  pentru
anul 2018.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

10.Diverse.
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Stimați colegi, înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi vă propun suplimentarea
acestuia  cu  ”Proiectul  de  hotărâre  privind acordul  Consiliului  Județean  Teleorman
pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertății,
nr. 1, proprietate publică a județului Teleorman”.

Supun la vot proiectul ordinii de zi completat. 
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

Potrivit  art.  117  litera  “a”  din  Legea  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  și
completările  ulterioare,  proiectele  de  hotărâri  de  la  ordinea  de  zi  au  fost  avizate  pentru
legalitate. 

Înainte de a merge mai departe, ţin să precizez că, în conformitate cu prevederile art. 46
din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua parte la
deliberarea  și  adoptarea  hotărârilor  înscrise  pe  ordinea  de  zi  consilierul  judeţean  care  fie
personal, fie prin soţ, soţie, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes patrimonial în
problema supusă dezbaterii.

Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoștinţă pentru ca abţinerea de la
deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședinţe.

La  primul  punct  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris proiectul  de  hotărâre  pentru
modificarea Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Teleorman  nr.  155  din  31.10.  2016  privind
validarea  desemnării  nominale  a  membrilor Autorităţii  Teritoriale  de  Ordine  Publică
Teleorman, 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.
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 Judeţean Teleorman nr. 155 din 31.10. 2016 privind validarea desemnării nominale
a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman, cu modificările ulterioare.

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

Cu  26  de  voturi  (membrii  ATOP nu  votează,  respectiv  Cioabă  Petre,  Fulga  Sandu
Mircea, Iliescu Alexandru, Stoian Maria, Ograzeanu Teodor, Vlad Eugen Ovidiu ) s-a aprobat
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 155 din
31.10.  2016  privind validarea  desemnării  nominale  a  membrilor Autorităţii  Teritoriale  de
Ordine Publică Teleorman, cu modificările ulterioare.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind stabilirea
indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și  Profesională din
cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman.
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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 stabilirea 

indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din 
cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

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

În  unanimitate  de  voturi  s-a  aprobat  proiectul  de  hotărâre  privind stabilirea
indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și  Profesională din
cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Piscicola Teleorman SRL.

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.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.

Domnul Țole Marin
-Stimați colegi, doresc să știu care este stadiul  activitaților desfășurate  la SC. Piscicola

la acest moment și ce se propune să se realizeze prin această societate. Am observat că bugetul
alocat este insignifiant, probabil că acoperă doar plata salariilor și  acțiuni  de demarare a unor
activități. Este mult de lucru și este nevoie de un administrator foarte bun pentru ca societatea
să deruleze o activitate rentabilă, dar și eficientă pentru locuitorii județului. 

Domnul Președinte Cristescu Ionel Dănuț
-După  cum  știți,  S.C.  Piscicola  este  o  societate  care  funcționează  conform  OUG

109/2011 privind guvernanța corporativă a instituțiilor publice . În ultimii doi ani a fost nevoie
să publicăm mai multe anunțuri pentru a reuși să formăm un consiliu de administrație în care
avem trei membri și  anume domnul Pene Gheorghe, domnul Harabagiu Robert și  doamna
Biolaru  Iuliana.  La  următoarea  întrunire  a  consiliului  de  administrație  urmează  să  fie
nominalizat  și  un  director.  În  sală  se  află  și  domnul  Pene  Gheorghe  care  s-o  ocupat  de
coordonarea activității, urmând ca în perioada următoare să se stabilească niște indicatori de
performanță pentru consiliul  de administrație.  Pe viitor  intenționez să avem un proiect  de
hotărâre de consiliu care să constea într-un  aport financiar pentru salvarea și consolidarea
activității  acestei societăți. Vă reamintesc că timp de doi ani de zile S.C. Piscicola nu a derulat
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nici o activitate comercială. Personal îmi doresc să păstrăm această societate și să-i canalizam
ativitatea către beneficiul direct al cetățenilor județului. Consider că prin vânzarea de pește și
pescuitul sportiv se poate ajunge pe profit. Ne gândim, de asemenea, să obținem și un punct de
vânzare a peștelui în piața centrală  din Alexandria. Cam acestea ar fi direcțiile spre care ne-
am orientat în legatura cu S.C. Piscicola.

Dacă nu mai aveți  alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Piscicola Teleorman SRL.

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

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Piscicola Teleorman SRL.

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind scoaterea
din funcțiune a unor mijloace fixe din evidențele contabile ale Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului 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.
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 

scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din evidențele contabile ale Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

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

În  unanimitate  de  voturi  s-a  adoptat  proiectul  de  hotărâre privind scoaterea  din
funcțiune a unor mijloace fixe din evidențele contabile ale Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Teleorman.

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
privind aprobarea  organigramei  și  a  statului  de  funcții  ale  Bibliotecii
Județene ”Marin Preda”.

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.
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Nu  sunt,  în  aceste  condiții  vă prezint  proiectul  de  hotărâre privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Marin Preda”.

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

În  unanimitate  de  voturi  s-a  adoptat  proiectul  de  hotărâre privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Marin Preda”.

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea
anexelor nr. 1 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.

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 Țole Marin
-Domnule  președinte,  stimați  colegi,  este  foarte  bine  că  se  încearcă  completarea

aparatului de specialitate. Mă interesează să știu dacă prin bugetele anterioare, aprobate de noi
pentru anul 2018, există acoperirea necesară sau aceasta se va realiza ulterior, la rectificări? 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
-Pot să vă confirm că există  acoperirea necesară pentru toate posturile prevăzute. Nu va

fi nevoie să facem rectificare pentru acestea. 
Vă prezint  proiectul  de  hotărâre pentru modificarea  anexelor nr.  1  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.

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

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor
nr. 1 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.
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La punctul șapte   de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea
Protocolului  de colaborare între Consiliul  Judeţean Teleorman și  Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă 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, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului

de colaborare între Consiliul Judeţean Teleorman și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței
de Muncă Teleorman.

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

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului
de colaborare între Consiliul Judeţean Teleorman și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței
de Muncă Teleorman.

La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordarea
unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”.

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.
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 acordarea  unui
mandat  special  reprezentantului  Consiliului  Județean  Teleorman  în  Adunarea  Generală  a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”.

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

Cu 31 voturi „pentru” și o „abţinere” (domnul Bădulescu Adrian) s-a adoptat proiectul
de  hotărâre privind acordarea  unui  mandat  special  reprezentantului  Consiliului  Județean
Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”.

La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea
contribuției, sub formă de cotizație, a județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman
la Asociația  de Dezvoltare  Intercomunitară  ”Managementul  Deșeurilor  Teleorman”,  pentru
anul 2018.
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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,  cu  rugămintea  ca  în

cuprinsul hotărârii să se treacă suma corelată la un an de zile, respectiv 18 000 lei/an .

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
-Desigur, vom opera acestă precizare. 

 Domnul Zavera Niculae, președintele 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

contribuției, sub formă de cotizație, a județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman
la Asociația  de Dezvoltare  Intercomunitară  ”Managementul  Deșeurilor  Teleorman”,  pentru
anul 2018.

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

Cu 31 voturi (domnul vicepreședinte Piper Savu Florin nu votează) s-a adoptat proiectul
de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a județului Teleorman, prin
Consiliul  Județean  Teleorman  la  Asociația  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”Managementul
Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2018.

La următorul  punct  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. 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.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.

Domnul Țole Marin
-Domnule președinte, ne bucurăm că în urma atâtor discuții și demersuri  vom putea să

beneficiem de această aparatură de diagnosticare și de instalarea acesteia. Eu cunosc stadiul
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lucrărilor și am convingerea că până la 1 iunie vom putea să o utilizăm efectiv. Felicit pe toti
cei care și-au adus aportul pentru realizarea acestui deziderat. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
-Sunt de acord cu domnul Țole. Într-adevăr, până la data pe care dumneavoastră ați

înaintat-o, vom avea instalate atât computerul tomograf cât și aparatul RMN, bineînțeles cu
respectarea pașilor și procedurilor legale. 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru
efectuarea  unor  lucrări  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 adoptat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului
Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria,
str. Libertății, nr. 1, proprietate publică a județului Teleorman.

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

Doamna Stoian Maria
-Domnule președinte, stimați colegi, dați-mi voie să vă prezint în câteva cuvinte starea

drumului comunal nr. 41. DC41 este un segment de drum cu o lungine de 7, 43 km care  face
legatura între localitățile Peretu și Troianu și care asigură atât circulația cetățenilor din cele
două  commune  cât  și  a  agenților  economici,  facilitând   legatura  direc  și  cu  municipiul
Alexandria prin drumul European E70. Acest segment este într-o stare avansataă de degradare,
deplasarea facându-se în condiții de risc pentru particpanții la trafic.  Dată fiind starea tehnică
necorespunzătoare  a  acestui  tronson,  agenții  economici  din  cele  două  localități  au  făcut
numeroase  sesizări  autorităților  locale.  Este  de  menționat  faptul  că  socitățile  care  își
desfășoară activitatea pe acest segment de drum au creat peste 250 locuri de muncă. Mai mult,
cooperativa Unirea Peretu  ai cărei membri fondatori sunt doi producători locali caută surse de
finanțare pentru construirea unui centru de colectare, sortare și procesare a legumelor  și au
nevoie  de  o  infrastructură  adecvată.  Întrucât  cele  două  UAT-uri  nu  dispun  de  fondurile
necesare pentru repararea și întreținerea  acestui drum solicităm domnule președinte, trecerea
DC41 în administrarea Consiliului Județean Teleorman, demers susținut și de consiliile locale
Peretu și Troianu, având în vedere importanța acestui drum în viața și activitatea cetățenilor.
Vă mulțumesc.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
-În legătură cu apelul dumneavoastră, în primă instanță, voi avea o discuție cu primarii

localităților Peretu și  Troianu pentru a schița o abordare comună și integrată față de acest
demers care, din câte știu,  va fi unul anevoios cu mulți pași și proceduri  legale de îndeplinit. 

Domnul Vlad Eugen Ovidiu

9



-Am  o  întrebare  pentru  primarii  celor  două  localități  care  au  obligația  întreținerii
drumurilor comunale. Au votat, respectiv au alocat vreodată bani pentru întreținerea acestor
drumuri?  Au majorat salariile la maximum posibil, acești primari? Mulțumesc.

-Doamna Stoian Maria
Tocmai  am spus  ca  nu există  posibilități  financiare,  la  nivelul  celor  două localități,

pentru repararea și  întreținerea drumurilor. 

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Așa cum am spus, în zilele următoare voi avea o întâlnire cu cei doi primari pentru a

evalua situația din fiecare localitate,  precum și posibilitățile de acțiune pe care le avem la
dispoziție pentru rezolvarea acestei solicitări. 

Domnul Iliescu Alexandru
-Domnule președinte, aș vrea să ridic și eu o problemă ridicată tot de cetățenii județului.

Este vorba despre depozitarea și  ridicarea deșeurilor vegetale și  a cenușii.  Este primăvară,
cetățenii de la sate își fac curățenie în curte rezultând  o mare cantitate de deșeuri vegetale pe
care nu au unde să o depoziteze. Societatea care se ocupă cu colectarea deșeurilor nu are
prevăzută  o  asemenea  categorie  de  deșeuri.   Oamenii  depozitează  resturile   vegetale  la
marginea localităților, iar cand vin viituri sau rafale puternice de vânt, acestea sunt împrăștiate
pe  carosabil,  vor  înfunda  podurile  și  podețele  sau  ajung  din  nou  în  curțile  oamenilor.
Rugămintea mea ar fi ca pentru următoarea ședință să se găsească o soluție sau să  dezbatem
împreună o variantă sustenabilă de rezolvare. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
-Am luat  act  de  această  problemă,  domnule  Iliescu.  Voi  supune  discuției  domnului

vicepreședinte și  președinte al ADI ”Teleormanul” acest aspect.  Cu toții știm că societatea
respectivă nu colectează decât deșeurile menajere. Vom ajunge în toate localitățile să purtăm
discuții cu primarii dar și cu operatorul  serviciilor de salubritate pentru a găsi cele mai bune
soluții. 

Domnul vicepreședinte Piper Savu Florin
-Există numeroase reclamații în special din mediul urban unde rezultă multa cenușă de

la sobele cu lemne, iar cetățenii nu au unde să imprăștie această cenușă care, de altfel ar fi
foarte bună pentru fertilizarea solului. Într-adevăr, nu este prinsă la nici o categorie de deșeuri
si prin urmare, împreună cu cei de la mediu  încercăm să o includem la capitolul deșeurilor
provenite din construcții, dar și cu colaborarea UAT-urilor corespunzătoare. Până în prezent,
colaborarea între ADI ”Teleormanul ”,  S.C. Polaris si  UAT-uri,  din păcate,  a fost  aproape
inexistentă. Această clasificare se va reflecta, cu siguranță și in alt preț decât cel practicat până
acum de SC Polaris. Cu toate acestea, vom încerca să rezolvăm această problemă până iarna
viitoare. Cum am spus, aș vrea să aduc la cunoștința consilierilor județeni că acest serviciu
costă. Sunt foarte multe datorii ale cetățenilor și ale UAT-urilor către SC Polaris  și pe măsură
ce se vor achita aceste datorii vom putea demara și alte acțiuni pentru fluidizarea serviciilor ce
țin  de  managementul  deșeurilor.  Am  avut  întâlniri  cu  peste  60  de  primari  din  județul
Teleorman cu intenția de a găsi soluții și de a debloca situația în care se gasesc cei menționați
mai înainte.  La rândul lor, cei de la Polaris au datorii la firma EcoSUD, motiv pentru care au
blocate un număr de 20 de mașini. Noi ne zbatem să încasăm măcar factura curentă și rata pe
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care o au la eșalonare. De o lună și jumătate de când mă ocup cu gestionarea acestei situații s-
au făcut pași însemnați în încasarea datoriilor și este în atenția noastră problema ridicată de
domnul Iliescu. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
-Mulțumesc  domnului  vicepreședinte.  Totodată,  menționez  că  și  operatorul  de

salubritate are deficiențe în activitatea pe care ar trebui să o desfășoare în județul Teleorman,
sper să fim corect înțeleși că în acest circuit fiecare trebuie să-și facă treaba astfel încât să
avem un management al deșeurilor performant .

Domnul vicepreședinte Piper Savu Florin
Aș vrea să subliniez încă o dată importanța achitării cotizațiilor de către UAT-uri pentru

a avea un management al deșeurilor funcțional. Ca să va dau câteva exemple, la nivelul ADI
”Teleormanul”,  din cinci  ofițeri  de supraveghere  avem decât  trei,  nu avem un director  al
asociației, nu avem un sediu și nici mijloacele necesare de acțiune așa  cum ar trebui. Eu sunt
dezamăgit că suntem într-o asemenea situație din cauza lipsei  conștientizării a tuturor celor
implicați în acest fenomen.

Domnul Iliescu Alexandru
Dacă  tot  ați  deschis  discuția,  consider  că  avem  mult  de  lucru  în  ceea  ce  privește

selectarea deșeurilor și educarea populației în acest sens. 
Domnul vicepreședinte Piper Savu Florin
Anul acesta trebuie să reducem cantitatea de deșeuri cu 35% raportat la anul trecut. Nu 

putem să reducem această cantitate decât făcând acest lucru selectiv. Este destul de greu fără a
pune la dispoziție mijloacele necesare  și  astfel ajungem din nou la niște costuri.

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Îi mulțumesc  domnului vicepreședinte.
Dacă nu mai aveți alte probleme sau observații, vă mulțumesc pentru prezență și vă urez

o zi placută în continuare. 

PREȘEDINTE ,                                                           SECRETAR AL JUDEȚULUI,

     Cristescu Ionel Dănuț                                                           Oprescu Silvia
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