ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 31 ianuarie 2019

Domnul Cristescu Ionel Dănuț conduce lucrările ședinței ordinare.
Bună ziua, stimaţi colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi, 31
ianuarie 2019, prin dispoziţia nr. 14 din 25 ianuarie a.c..
La ședinţa Consiliului județean de astăzi participă 29 consilieri din totalul de 32
consilieri în funcţie, lipseşte domnul vicepreşedinte Cocoşilă Virgiliu care este în concediu de
odihnă şi domnii consilieri Vătafu Teodor şi Ciobanu Anamaria, 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, respectiv
doamna Ilie Elena - Direcţia Agricolă, doamna Neda Doina – Direcţia de Asistenţă Socială
Alexandria, domnul Predoi Iulian Sorin – Casa Judeteană de Pensii, domnul Dragomirescu
Florinel – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, domnul
Dobre Alexandru – Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, 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 ianuarie 2019, 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 ianuarie 2019.
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 validarea unui mandat de consilier județean în Consiliul
Județean Teleorman.
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2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean
Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de activitate, cu modificările
ulterioare.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Consiliului Local al Municipiului
Alexandria, Serviciul public de interes local – Direcția de asistență socială, a unui spațiu
medical în imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 32,
proprietate privată a județului Teleorman.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații, în imobilul
situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate privată a
județului Teleorman.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 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: Președintele Consiliului Județean Teleorman
6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat
al județului Teleorman.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean
Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, privind reactualizarea și însușirea inventarului
bunurilor din domeniul public al județului Teleorman, cu modificările și completările
ulterioare.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
8. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010, privind actualizarea inventarului bunurilor care
aparțin domeniului privat al județului Teleorman, cu modificările și completările
ulterioare.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de
investiții ”Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km 87+000 – 94+160
(7,160 km)”.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști,
pentru anul 2019.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
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11. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care
arenda se exprimă în natură, pentru anul 2019.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a
Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Informatic.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale
Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul
Teleorman, pentru anul școlar 2019-2020.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
15. 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.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
16. 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 validarea
unui mandat de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman.
Doamnelor şi domnilor,
Vă rog să-mi permiteţi să dau cuvântul preşedintelui comisiei de validare, domnului
Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta procesul-verbal cu privire la validarea sau invalidarea
mandatului de consilier al domnului Ivănică Relu Viorel.
x
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x

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Având în vedere că validarea mandatelor se face cu votul deschis al majorității
consilierilor județeni prezenți la ședință, supun la vot validarea mandatului domnului Ivănică
Relu Viorel.
Precizez că persoana al cărei mandat este supus validării nu va vota.
Supun la vot validarea mandatului domnului Ivănică Relu Viorel.
- Cine este pentru?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi domnul Ivănică Relu Viorel a fost validat în funcția de
consilier județean.
Doamnelor şi domnilor,
Conform art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii judeţeni ale căror mandate au
fost validate trebuie să depună jurământul prevăzut în acest articol.
În acest sens, îl rog pe domnul Ivănică Relu Viorel să se prezinte în faţa mesei special
amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia, să pună mâna stângă pe
Constituţie cât şi dacă este cazul pe Biblie, să rostească jurământul şi să îl semneze în două
exemplare, unul pentru consilier şi unul la dosarul ședinței.
Precizez că legea prevede expres şi în mod imperativ pentru consilierii care refuză să
depună jurământul că sunt consideraţi demisionaţi de drept, fiind înlocuiţi cu primul supleant
înscris pe lista de la alegeri a partidului respectiv.
Domnul Ivănică Relu Viorel, din partea PNL, a depus jurământul și l-a semnat în 2
exemplare.
x
Odată îndeplinite procedurile legale, cer permisiunea de a vă prezenta hotărârea privind
validarea unui mandat de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman.
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat hotărârea privind validarea unui mandat de
consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea
anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016 privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele
domenii de activitate, cu modificările ulterioare.
Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul
de avizare.
Domnul Vlad Eugen Ovidiu prezintă raportul prin care este validat domnul consilier
Ivănică Relu Viorel.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.
3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016 privind organizarea
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comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de
activitate, cu modificările ulterioare.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.
3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016 privind organizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de
activitate, cu modificările ulterioare.
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în
administrare Consiliului Local al Municipiului Alexandria, Serviciul public de interes local –
Direcția de asistență socială, a unui spațiu medical în imobilul 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 preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, daţi-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare
Consiliului Local al Municipiului Alexandria, Serviciul public de interes local – Direcția de
asistență socială, a unui spațiu medical în imobilul situat în municipiul Alexandria, str.
Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate privată 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 darea în
administrare Consiliului Local al Municipiului Alexandria, Serviciul public de interes local –
Direcția de asistență socială, a unui spațiu medical în imobilul situat în municipiul Alexandria,
str. Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman.
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hot râre privind
atribuirea în folosin
gratuit a unor spa ii, în imobilul situat în municipiul Alexandria,
str. Mih i
Filipescu, nr. 32, proprietate privat a jude ului 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.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Iliescu Alexandru.
Apreciez ca este foarte bine faptul ca aceste cabinete“coboară ” la parterul clădirii. La
etajul al II-era era destul de dificil accesul pentru persoanele cu probleme. Aș avea o
propunere atât pentru dumneavoastră cât și pentru domnul manager al Spitalului Județean.
Cred ca s-ar impune să se extindă puțin această suprafață, arhiva istituției fiind una foarte
voluminoasă. Ar fi benefic dacă s-ar găsi un spațiu, tot la parter, întrucât la ora actuală, arhiva
este pastrată în fișete pe hol.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc. Vă informez că am fost personal acolo și am purtat o discuție cu domnul
director al Casei de Pensii întrucât nu mi se părea normal ca această comisie să-și desfășoare
activitatea la etajul al II-lea, astfel că am hotărât mutarea și amenajarea acestui spațiu la
parterul clădirii. Urmează să construim și o rampă pentru accesul persoanelor cu handicap
precum și o toaletă destinată acestora. Am discutat și problema amenajării unei arhive în
conformitate cu necesitățile de depozitare a documentelor și urmează să identificăm un spațiu
adecvat.
Nemaifiind discuţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință
gratuită a unor spații, în imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr.
32, proprietate privată 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 atribuirea în folosință
gratuită a unor spații, în imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr.
32, proprietate privată a județului Teleorman.
La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 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.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
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Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.
1 la Hotărârea 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 de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.
1 la Hotărârea 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.
La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind trecerea
unui imobil din domeniul public în domeniul privat al județului Teleorman.
Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Țole Marin.
Din câte sesizez, partea aceasta de suprafață, care este destul de mare, pe care este aşazisa groapă de gunoi ecologică, se pare că de-a lungul timpului a tot avut probleme, probabil
că este tot în domeniul public si de aceea vin și întreb, nu a fost dat în domeniul privat
imobilul respectiv? Nu. Și construcțiile când s-au făcut, s-au făcut pentru funcționalitate iar
acum când a trebuit să obțină avizele pentru construcția celulelor 2 și 3 este nevoie să fie în
domeniul privat. Eu vreau doar niște clarificări și pentru județ nu doar pentru mine.
Domnul Vicepreședinte Piper Savu Florin.
Dacă-mi permiteți, domnule președinte, nu se putea obține autorizația de construcție
pentru construirea Celulei 2, terenul fiind în proprietate publică era necesar să-l trecem în
domeniul privat. Asta este singura explicație.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Ne-am consultat cu juriștii noștri, cu cei de la OCPI, cu firma Eco Sud, cu juriștii lor și
asta e singura soluție pentru cei de la Eco Sud să poată obține autorizația de construcție pentru
construirea Celulei 2. Să trecem din domeniul public în domeniul privat terenul.
Domnul Ţole Marin.
Da, e ok, așa trebuie să se întâmple să ajungă din domeniul public în domeniul privat
terenul pentru a se putea construi. Dar când ajunge în domeniul privat rămâne tot în
concesionare, sau gândurile sunt de de a intra în privatizarea EcoSud?
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Nu, sub nicio formă!
Domnul Țole Marin.
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Multumesc.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Dacă nu mai sunt, permiteți-mi să dau citire proiectului de hotărâre privind trecerea
unui imobil din domeniul public în domeniul privat al județului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind trecerea unui imobil
din domeniul public în domeniul privat al județului Teleorman.
La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai
2001, privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al
județului Teleorman, 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.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, privind reactualizarea și însușirea
inventarului bunurilor din domeniul public al județului Teleorman, cu modificările și
completările ulterioare.
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.
1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, privind reactualizarea
și însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al județului Teleorman, cu modificările
și completările ulterioare.
La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru completarea
Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010,
privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului
Teleorman, 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.
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- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010, privind actualizarea inventarului
bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman, cu modificările și
completările ulterioare.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru completarea Anexei nr.
2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010, privind
actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman, cu
modificările și completările ulterioare.
La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 506 Scurtu Mare
(DJ 701) – Negreni, km 87+000 – 94+160 (7,160 km)”.
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 preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat
pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km
87+000 – 94+160 (7,160 km)”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului
general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) –
Negreni, km 87+000 – 94+160 (7,160 km)”.
La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind stabilirea
prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, 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.
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- 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 preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Ţole Marin.
O chestiune mai mult de formă, dar care dă fondul problemei și se ajunge direct la tarif:
dacă la cereale, există o notă de fundamentare privind prețul mediu, dincoace, la proiectul
privind masa verde, nu există. Nu mă îndoiesc de realitatea și de consistența procedurii de
calcul dar mă interesează din punct de vedere procedural ca această fișă de calcul a prețului să
fie în spate cu toate cheltuielile pe elementele respective. Tonajul există, dar nu există
elementele de cheltuieli din care să ne dăm seama exact. O chestiune de formă, dar care
determină fondul.
Domnul preşedinte.
De la Direcția Agricolă e cineva?
Dna Elena Ilie, Direcția Agricolă:
O să vin și cu nota de fundamentare.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Vă rog să aduceți și nota de fundamentare.
Domnul Ţole Marin.
Am înțeles, doamna garantează și am încetat orice discuție.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Dacă nu mai sunt discuţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului
mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2019.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului
mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2019.
La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind stabilirea
prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, 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 preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Vrăjitoarea Emilian.
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Domnule președinte și stimați colegi, la celelalte prețuri de la cereale sunt de acord,
numai la floarea soarelui propun și vă rog să fiți de acord cu mine, 1,150 lei, dat fiind faptul că
nici la această oră floarea soarelui nu se valorifică la 1,400 lei.In funcție de sumele stabilite
acum, ei sunt impozitați la aceste prețuri.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Doamna de la Direcția Agricolă, vă rog să explicați prețul.
Dna Elena Ilie, Direcția Agricolă.
Din calculele cheltuielilor, deci toate inputurile care necesită cultura de floarea soarelui
și producțiile medii obținute pe ultimii 3 ani, a reieșit un preț mediu de 1,400 lei. Dacă se va
constata că, datorită condițiilor meteo de anul acesta nu se justifică menținerea prețului pe
care l-am stabilit și care ne-a ieșit din calcule, fără doar și poate, există o notă de
fundamentare în spate, vom reveni la solicitarea dumneavoastră.
Domnul Președinte Cristescu Ionel Dănuț.
În regulă. Noi o să putem să modificăm prețul, dacă va fi cazul. Așa cum este normal o
să supun la vot amendamentul domnului Vrăjitoarea.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 9 voturi „pentru” ( domnii consilieri: Bădulescu Adrian, Ivănică Relu, Ţole Marin,
Iorga Adrian, Stoian Maria, Iliescu Alexandru, Vrăjitoarea Emilian, Cocu Ciprian şi
Constantinescu Florică) şi 21 voturi „împotrivă” amendamentul propus de către domnul
Vrăjitoarea a fost respins, prețul rămîne la 1,400 lei. Dacă vom avea o nouă solicitare de la
Direcția Agricolă, vom modifica prețul.
Daca nu mai sunt observații, permiteți-mi să vă prezint proiectul de hotărâre privind
stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru
anul 2019.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 21 voturi „pentru” și 9 „abţineri” ( domnii consilieri: Bădulescu Adrian, Ivănică
Relu, Ţole Marin, Iorga Adrian, Stoian Maria, Iliescu Alexandru, Vrăjitoarea Emilian, Cocu
Ciprian şi Constantinescu Florică) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului
mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2019.
Domnul Ţole Marin.
Cu scuzele de rigoare, dacă se poate relua cumva votul, noi suntem de acord cu prețurile
la celelalte produse, nu putem supune la vot fiecare produs în parte? Abținerea noastră este
doar pentru prețul la floarea soarelui. Dacă nu, bine.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Proiectul de hotarâre a trecut. Mulțumesc.
La punctul 12 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 Informatic.
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.
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- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Serviciului Informatic.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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 Informatic.
La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.
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 preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nefiind, permiteţi-mi să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei
și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.
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 Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.
La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea
rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman, pentru anul școlar 2019-2020.
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 preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei
școlare de învățământ special din județul Teleorman, pentru anul școlar 2019-2020.
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 rețelei
școlare de învățământ special din județul Teleorman, pentru anul școlar 2019-2020.
La punctul 15 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 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 preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Vă mulţumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Ţole Marin.
Nu-i vorba despre proiectul de hotarâre, ci colateral. Având în vedere că în primăvară
am hotărât instalarea unui RMN şi CT, aș vrea să știu în ce stadiu se află. Domnul manager
poate ne spune pentru că sesizez că sunt multe solicitări.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ
Vă rog, domnule manager.
Domnul Dobre Alexandru, manager SJU Alexandria.
În momentul de față spațiul este în proporție de 90 la sută amenajat, CT-ul este instalat,
urmează cușca RMN-ului, dar din cauza condițiilor meteo am sistat lucrările pentru că nu am
vrea să ne grăbim și după aceea să avem probleme.
Domnul Țole Marin:
Să înțelegem că până la sfârșitul lunii mai vor fi puse în funcțiune?
Domnul Dobre Alexandru:
Mult mai repede RMN-ul, CT-ul nu depinde numai de noi, e vorba de o autorizație.
Domnul Țole Marin: Mulțumesc.
Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ
Dacă nu mai sunt discuţii 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 de voturi s-a adoptat 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.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
Dacă cineva dorește să spună ceva, vă rog.
In regulă, aș vrea să fac o completare la ceea ce a spus domnul manager. Noi avem în
acest moment un contract pentru CT și RMN, deci cetățenii beneficiază acum de acest lucru.
Insă, așa cum am discutat cu dl manager, am hotărât să oprim deocamdată lucrările, să
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așteptăm temperaturi mai ridicate pentru a realiza lucrări de calitate. Estimăm că într-o lună și
jumătate, cel mult, vom realiza acest obiectiv important pentru cetățenii județului Teleorman.
Aș vrea să vă aduc la cunoștință că în perioada următoare vom semna contractul de
finanțare pentru Unitatea de Primiri Urgențe, pentru extinderea UPU, din cadrul Spitalului
Județean de Urgență, valoarea maximă eligibilă este de 1.5 milioane EURO. De asemenea o să
semnăm contractul de finanțare pentru modernizarea clădirii Ambulanței, pentru eficientizarea
energetică.Totodată, în acest moment se lucrează la documentația tehnică pentru construcția
corpului nou de la Spitalul de Urgență. Pe de altă parte, am hotărât și, în perioada următoare
am să cer sprijinul dumneavoastră, să facem studiul de fezabilitate pentru o contrucție nouă,
atât pentru Spitalul de oncologie, cât și pentru Spitalul de boli infecțioase. Consider că se
impune o construcție nouă cu circuite separate. Avem teren în cadrul Spitalului de Urgență și
putem să facem un sistem integrat de sănătate.
Vreau să vă informez și cu privire la infrastructura rutieră. Așa cum ați văzut, am
finalizat procedura de licitație la DJ 506 pe un tronson de 7 km. Vorbim pentru prima dată de
modernizarea acestui drum. Dumneavoastră ați văzut că anumiți jurnaliști au făcut vorbire de
DJ 506, cel care a fost reabilitat pe fonduri europene. In nici un caz! Aici nu s-au făcut
niciodată investiții și oamenii din localitățile respective au dreptul la o infrastructură modernă,
la condiții corespunzătoare și la un trai decent. S-a făcut vorbire despre faptul că a câștigat
licitația o anumită firmă din Teleorman – este vorba despre S.C. TelDrum. Vreau să vă spun
că nu este nicio problemă, procedura de licitație este perfect legală, poate să verifice orice
instituție abilitată din România dacă procedura s-a făcut legal. Așadar, pot să vă spun că am
emis ordinul pentru serviciile de proiectare la acest drum județean, urmează ca în perioada
următoare să finalizăm procedura de licitație la DJ 612 tronsonul Botoroaga – CălugăruFrăsinet; la DJ612, tronsonul Orbeasca – Călinești; Călinești- Antonești; Antonești –
Rădoiești.
Tot în perioada următoare o să semnăm Contractul de finanțare pentru DJ 503 pe o
lungime de 48 km, începe de la Drăgănești Vlașca, are legătura cu rețeaua TNT, la Drumul
European și se finalizează la ieșirea din județ, în localitatea Poeni, satul Cătunul. Așadar, toate
proiectele pe care noi le avem și sunt adresate cetățenilor județului Teleorman, sunt în linie
dreaptă și o să le realizăm așa cum am promis.
Vă mulțumesc. Dacă dumneavoastră aveți ceva de spus!
Domnul Iliescu Alexandru:
Ne-ați spus de acest drum județean, ultimul, de la Drăgănești Vlașca până la Poeni,
satul Cătunul. Rugămintea mea ar fi să luați legătura cu județul Dîmbovița pentru că drumul
acesta se termină undeva în cîmp. Este foarte bine pentru locuitorii județului Teleorman care
circulă în aceea zonă, dar dacă vor să treacă mai departe, acesta este drumul cel mai scurt spre
Tîrgoviște, e o porțiune de 5 sau 7 km în Dîmbovița, care este impracticabilă. E păcat ca
pentru câțiva km, un drum modernizat să nu fie complet modernizat.
Domnul Președinte Ionel Dănuț Cristescu:
Da, în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia sunt depuse proiecte
regionale și de la Argeș și de la Giurgiu. Județul Dîmbovița a propus un proiect regional.
Contractele de finanțare vor fi semnate la nivel regional. Adică DJ 503 care începe la km 0 în
Giurgiu va fi asfaltat pînă la limita cu județul Teleorman. Și noi vom face porțiunea noastră, în
Teleorman. De asemenea Argeș și Giurgiu vor moderniza infrastructura rutieră.
Vă informez că, la ultima întâlnire a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia s-a schimbat președinția, domnul Victor Moraru este președinte iar eu sunt
vicepreședinte. Președinția se asigură prin rotație.
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Totodată vă informez că și la DJ 504 se va întîmpla același lucru, adică județul Argeș
deja a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea drumului județean 504, tot proiect
regional, și urmează ca și județul Giurgiu să semneze contractul de finanțare. Acestea sunt
proiecte gândite de acum 2 ani și DJ 503 și DJ 504 vor fi modernizate în toate județele.
Vă mulțumesc. Dacă mai sunt probleme?
In mape aveți, spre consultare, Planul anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul consiliului local al municipiului Alexandria pe anul 2019.
Dacă aveți opinii, sugestii sau propuneri, vă rog să le prezentați. Dacă nu, epuizându-se
ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinţei și vă mulţumesc pentru participare.

PRESEDINTE

Secretar al județului

Ionel Dănuț CRISTESCU

Silvia OPRESCU
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