ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 31 octombrie 2018
Bună ziua, stimați colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi, 31
octombrie 2018, prin dispoziţia nr. 388 din 25 octombrie a.c..
La ședinţă participă un număr de 32 consilieri din 32 de consilieri în funcţie, ședinţa de
consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezenţă necesar pentru
desfășurarea legală a acestei ședinţe ordinare.
Fiind ședinţă publică, așa cum prevede Legea administraţiei publice locale, anunţul cu
ordinea de zi a fost adus la cunoștinţă dumneavoastră și locuitorilor judeţului Teleorman prin
mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului judeţean.
Participă, în calitate de invitaţi, directori și funcţionari publici din aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean, conducători ai unor instituţii din subordine, precum și
reprezentanţi ai presei scrise și audio-vizuale.
Procesul - verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data de
19 octombrie 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 19 octombrie 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 acordul Consiliului Județean Teleorman pentru
instalarea unui panou publicitar temporar, la imobilul situat în strada Libertății
nr. 1, municipiul Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.
Inițiator : vicepreședinte Piper Savu Florin
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010 privind darea în
administrare unor unități sanitare din județ, a imobilelor proprietate publică și
privată a județului în care își desfășoară activitatea, cu modificările ulterioare.
Inițiator : vicepreședinte Piper Savu Florin
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență
Alexandria, cu modificările și completările ulterioare.
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Inițiator : președinte Ionel Dănuț Cristescu
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului Creșterea
eficienței energetice a clădirii ,,Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria,, și a
cheltuielilor necesare implementării.
Inițiator : președinte Ionel Dănuț Cristescu
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al
județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 septembrie 2018.
Inițiator : președinte Ionel Dănuț Cristescu
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului
Teleorman pe anul 2018.
Inițiator : președinte Ionel Dănuț Cristescu
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 35 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetelor de venituri și
cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2018 și
estimările pentru anii 2019-2021, ale instituțiilor și serviciilor publice din
subordinea Consiliului Județean Teleorman.
Inițiator : președinte Ionel Dănuț Cristescu
8. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativteritoriale a sumei ce reprezintă 20% din limita de sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de
18,5% din impozitul pe venit, precum și a sumelor reținute ca urmare a diminuării
cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2019 și estimări pentru anii
2020-2022.
Inițiator : președinte Ionel Dănuț Cristescu
9. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 6 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman și pentru serviciile
publice din subordine.
Inițiator : președinte Ionel Dănuț Cristescu
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 25 ianuarie 2017, privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, cu
modificările ulterioare.
Inițiator : președinte Ionel Dănuț Cristescu
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de functii
și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Informatic.
Iniţiator: președinte Ionel Dănuț Cristescu
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.
Iniţiator: președinte Ionel Dănuț Cristescu
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a
managementului Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii
Tradiţionale Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea
Consiliului Judeţean Teleorman.
Iniţiator: președinte Ionel Dănuț Cristescu
14. Diverse.
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi propun suplimentarea acesteia cu
Proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 84.000 lei din fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman în vederea acordării unor
ajutoare unităților administrativ-teritoriale din județul Teleorman pentru combaterea
Pestei Porcine Africane.
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
acordul Consiliului Județean Teleorman pentru instalarea unui panou publicitar
temporar, la imobilul situat în strada Libertății nr. 1, municipiul Alexandria, 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.
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- 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
acordul Consiliului Județean Teleorman pentru instalarea unui panou
publicitar temporar, la imobilul situat în strada Libertății nr. 1, municipiul
Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean
Teleorman pentru instalarea unui panou publicitar temporar, la imobilul situat în strada
Libertății nr. 1, municipiul Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 25
februarie 2010 privind darea în administrare unor unități sanitare din județ, a
imobilelor proprietate publică și privată a județului în care își desfășoară activitatea, cu
modificările 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, 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 pentru modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010 privind
darea în administrare unor unități sanitare din județ, a imobilelor proprietate publică și privată
a județului în care își desfășoară activitatea, cu modificările ulterioare.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010 privind darea în
administrare unor unități sanitare din județ, a imobilelor proprietate publică și privată a
județului în care își desfășoară activitatea, cu modificările ulterioare.
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La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27
ianuarie 2016, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului
Județean de Urgență Alexandria, 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, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
(n. r. În urma sesizării domnului consilier Iliescu Alexandru s-a constatat, la o parte
dintre mape, lipsa paginii nr. 15 de la anexa proiectului, care s-a multiplicat și distribuit pe loc
consilierilor județeni );
Nemaifiind observații, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2
la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria, cu
modificările și completările ulterioare.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria, cu
modificările și completările ulterioare.
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea realizării proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirii ,,Serviciul
Județean de Ambulanță Alexandria, și a cheltuielilor necesare implementării.
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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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 realizării
proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirii ,,Serviciul Județean de Ambulanță
Alexandria, și a cheltuielilor necesare implementării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării
proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirii ,,Serviciul Județean de Ambulanță
Alexandria,, și a cheltuielilor necesare implementării.
La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru
secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 septembrie 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.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiții,vă prezint proiectul de hotărâre privind
aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de
funcționare și dezvoltare, la 30 septembrie 2018.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului
propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 septembrie 2018.
La punctul șase 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.
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- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Înainte de a vă prezenta proiectul de hotărâre vă propun un amendament, respectiv
redimensionarea sumelor aprobate în cadrul capitolului bugetar 54.02 ,,Alte servicii publice
generale,, prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 15.02.2018, cu
modificările și completările ulterioare. Aceasta constă în diminuarea cu 84 mii lei a
subcapitolului 54.02.05 ,,Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale,, și
majorarea cu aceeași sumă a subcapitolului bugetar 54.02.50 ,,Alte servicii publice generale,,
de unde se va face plata sumelor către localitățile din județ pe raza cărora a fost depistată
pesta porcină, respectiv Ștorobăneasa și Scrioaștea.
Supun la vot amendamentul.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 27 voturi „pentru”, zero voturi „împotrivă” și 5 „abţineri” (Iliescu Alexandru, Țole
Marin, Iorga Adrian, Cocu Bogdan, Constantinescu Florică) s-a adoptat amendamentul.
Dacă aveți observații, vă rog să le prezentați.
-Domnul Vătafu Cătălin
Domnule președinte, v-aș ruga să-mi explicați de ce se diminuează sumele alocate
pentru persoanele cu handicap. E vorba de 3 milioane lei. La precedenta ședință de consiliu
județean s-a efectuat o diminuare relativ similară, respectiv în zona invățamântului cu regim
special.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
După cum ați vazut, la proiectul de hotărâre aveți o adresă potrivit căreia această
diminuare s-a făcut la nivel național pentru fiecare județ. Aceste sume către persoanele cu
handicap sunt achitate la zi. Prin ordonanța nr. 78/2018 , cu privire la rectificarea bugetului de
stat pentru anul 2018, Guvernul a decis diminuarea acestor alocări, întrucât s-a constatat că
sumele erau suficiente pentru acoperirea cheltuielilor lunare necesare acestor categorii sociale.
-Domnul Vătafu Cătălin
Domnule președinte, eu speram să primesc o explicație suplimentară, respectiv mă
interesa să aflu în ce măsură autoritățile locale au fost consultate la momentul modificării
ordonanței pe care ați menționat-o, înainte de a se decide diminuarea unor sume.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Bineînțeles ca s-au consultat autoritățile locale. La nivelul DGASPC Teleorman,
domnul Dragomirescu, vă poate confirma că plata indemnizațiilor pentru persoanele cu
handicap s-a făcut cu regulariatate și conform legii.
-Domnul Dragomirescu Florinel, director DGASPC Teleorman
Într-adevăr, nu am întâmpinat dificultăți cu plata prestațiilor sociale, această diminuare
s-a făcut pentru toate direcțiile de asistență socială din țară. S-a mers pe execuția bugetară de
anul trecut.
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-Domnul Vătafu Cătălin
Multumesc frumos. În acest caz, presupun că a fost vorba de o planificare bugetară
defectuoasă dacă s-au alocat 3 milioane de lei în plus, iar acum se constată că se înregistrează
excedente.
În al doilea rând, nu pot să nu remarc faptul că, mulțumită politicilor economice
deosebit de profesioniste aplicate de guvernul PSD, toți locuitorii județului Teleorman trebuie
să suporte acum creșterea generată de modificarea indicelui ROBOR, adică suplimentarea
sumelor pe care le vom plăti ca dobânzi la creditele angajate de consiliul județean. În cazul de
față, este vorba de o sumă de 300 mii de lei, pe care o alocați suplimentar pentru plata
dobânzilor, lucru care se datorează creșterii indicelui ROBOR care determină și creșterea ratei
inflației. Mulțumesc.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Aspectele la care facețí referire nu intră în competența consiliului județean și vă propun
să nu ne îndepărtăm de la subiectul în discuție.
Dacă nu mai aveți alte observații, vă prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2018.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 26 voturi „pentru”, zero voturi „împotrivă” și 6 „abţineri” ( Vătafu Cătălin,
Bădulescu Adrian, Țole Marin, Iorga Adrian, Cocu Bogdan, Constantinescu Florică) s-a
adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe
anul 2018.
La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 35 din 15 februarie 2018
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a
fondului salariilor de bază pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021, ale
instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.
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.
Mulțumesc. 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 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Teleorman nr. 35 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetelor de
venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2018 și
estimările pentru anii 2019-2021, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea
Consiliului Județean Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Teleorman nr. 35 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetelor de venituri și
cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2018 și estimările
pentru anii 2019-2021, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului
Județean Teleorman.
La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din limita de
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor
locale și din cota de 18,5% din impozitul pe venit, precum și a sumelor reținute ca
urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2019 și
estimări pentru anii 2020-2022.
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 Cocu Bogdan
Domnule președinte, aș avea o singură întrebare. De ce sunt aceste diferențe tip
”copy/paste” între primăriile PSD și cele de altă culoare politică? Mulțumesc.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Vă reamintesc că inclusiv la ultima rectificare bugetară, primării de alta culoare politică
au luat mai mulți bani. În altă ordine de idei, aceste sume reprezintă doar o previzionare
pentru anul viitor.
-Domnul Florescu Adrian
Să nu uităm că această previzionare s-a făcut în urma consultărilor tuturor primăriilor.
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-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Bineînțeles. Dacă nu mai aveți alte întrebări sau observații, vă prezint proiectul de
hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din
limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor
locale și din cota de 18,5% din impozitul pe venit, precum și a sumelor reținute ca urmare a
diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2019 și estimări pentru anii
2020-2022.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 27 voturi „pentru”, 1 vot„împotrivă” (Constantinescu Florică) și 4 „abţineri” (Cocu
Bogdan, Stoian Maria, Ion Petre, Vătafu Cătălin) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din limita de sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și din
cota de 18,5% din impozitul pe venit, precum și a sumelor reținute ca urmare a diminuării cu
gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022.
La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 25
ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Teleorman și pentru serviciile publice din subordine.
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 pentru completarea anexei
nr. 6 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Teleorman și pentru serviciile publice din subordine.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 6 la
Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Teleorman și pentru serviciile publice din subordine.
La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 25
ianuarie 2017, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului
Județean Teleorman, cu modificările 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, 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 pentru modificarea anexei
nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 25 ianuarie 2017, privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, cu
modificările 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. 6 din 25 ianuarie 2017, privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, cu modificările
ulterioare.
La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea organigramei, a statului de functii și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Serviciului Informatic.
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.
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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, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de
functii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Informatic.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a
statului de functii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Informatic.
La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de Deservire,
Pază și Protocol.
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, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare al Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.
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 Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.
La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Judeţean
de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman, instituţie publică de
cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman.
Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare.
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- 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, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării
anuale a managementului Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii
Tradiţionale Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean
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 Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii
Tradiţionale Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean
Teleorman.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
alocarea sumei de 84.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului
Județean Teleorman în vederea acordării unor ajutoare unităților administrativteritoriale din județul Teleorman pentru combaterea Pestei Porcine Africane.
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, văd că s-au transmis adresele de către UAT-urile respective, dar
sumele acordate mi se par destul de disproporționate, respectiv de 75 000 lei pentru
Ștorobăneasa față de 9 000 lei pentru Scrioaștea. Sunt de acord să se acorde tot ce este
necesar pentru a nu se răspândi focarul, dar mă interesează care au fost criteriile care au stat la
baza stabilirii sumelor.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
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Într-adevăr, ambele primării au transmis documente justificative în acest sens, iar
focarul de la Ștorobăneasa este mai puternic și mai întins ca suprafață. De asemenea, au fost
consultate și DSVA și ISU Teleorman.
-Domnul Vlad Eugen Ovidiu
Domnule președinte, dacă imi permiteți, am văzut și eu adresele de la ambele primării și
nu este vorba de un calcul tehnic, ci acestea au fost sumele solicitate de cele două localități.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Aș vrea să mai fac precizarea că în cazul în care sumele nu vor fi utilizate, acestea se
vor returna. Fiecare localitate va justifica folosirea sumelor.
-Domnul Iliescu Alexandru
Eu personal nu am o problemă cu sumele, ci mă interesează ca acestea să fie suficiente.
Să nu ajungem în situația de nu fi putut acționa și controla fenomenul din lipsă de fonduri.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Din ultimele informații primite, la Scrioaștea focarul este pe cale de a fi închis.
-Domnul Vrăjitoarea Emilian
Domnule președinte, în mass-media au apărut informații cum că au mai fost focare de
infecție în județ, de exemplu la Slobozia-Mândra.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
La Slobozia-Mândra nu s-a confirmat nici un caz de pestă porcină în gospodării. Acolo
s-au găsit două cadavre aruncate la 2 km de localitate, dintre care doar unul era purtătorul
virusului, ceea ce conduce la concluzia ca acestea au fost aduse în zonă, iar in alte zone ale
județului nu s-au raportat cazuri.
Dacă nu mai aveți alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind alocarea
sumei de 84.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean
Teleorman în vederea acordării unor ajutoare unităților administrativ-teritoriale din județul
Teleorman pentru combaterea Pestei Porcine Africane.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 84.000 lei din
fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman în vederea acordării
unor ajutoare unităților administrativ-teritoriale din județul Teleorman pentru combaterea
Pestei Porcine Africane.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
Dacă aveţi alte probleme, sesizări sau întrebări vă stau la dispoziție.
Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinţei și vă mulţumesc pentru
participare.
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PREȘEDINTE,
CRISTESCU Ionel Dănuț

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
OPRESCU Silvia
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