ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 28 noiembrie 2019
Bună ziua, stimaţi colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi,
28 noiembrie 2019, prin dispoziţia nr. 493 din 22 noiembrie a.c..
Fiind ședinţă publică, așa cum prevede Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ proiectul ordinii 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 George Bratu – S.P.C.E.P. Teleorman, Dobre Alexandru – S.J.U., Ileana Popa
– Centrul Județean de Promovare și Conservare a Culturii Tradiționale Teleorman,
precum și reprezentanţi ai presei scrise și audio-vizuale.
În continuare dau cuvântul doamnei secretar general al județului, Silvia Oprescu.
Doamna Silvia Oprescu.
Mulțumesc.
În urma apelului nominal la ședinţă participă 30 consilieri din totalul de 32
consilieri în funcţie, lipsesc doamna Paraschiv Geanina Tatiana și domnul Vlad Eugen
Ovidiu ședinţa de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de
prezenţă necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședinţe ordinare.
Procesul - verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data
de 31 octombrie 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 ordinare a
Consiliului Judeţean, din 31 octombrie 2019.
-Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu
Doamnelor și domnilor,
În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (6) coroborate cu cele ale art. 135 din
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ am întocmit
următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licențelor
de traseu și al taxei pentru înlocuirea licențelor de traseu pentru transportul rutier
județean de persoane efectuat cu autobuze prin servicii regulate.
Iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu.
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2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului Public Comunitar de
Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman, a unui spațiu proprietate privată a
județului Teleorman.
Iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 612 Antonești – Rădoiești (DJ 601C) km
55+594 – 63+773 (8,132 km)”, în faza Proiect tehnic de execuție.
Iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă
determinată, a unor trasee cuprinse în Programul de transport public județean de
persoane prin curse regulate, valabil până la data de 30.06.2023.
Iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010, privind aprobarea tarifelor de utilizare a zonei
drumurilor județene și a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes
județean din județul Teleorman, precum și a tarifelor pentru eliberarea licențelor de
traseu pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate
speciale și acordarea autorizațiilor de transport, cu modificările și completările
ulterioare.
Iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu
6. Proiect de hotarâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, privind aprobarea organigramei și a statului de
funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale
Teleorman, cu modificările și completările ulterioare.
Iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu
7. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Teleorman și aprobarea organigramei și a statului de funcții.
Iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu
8. Proiect de hotarâre 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.
Iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu.
9. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării
măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din
așezările informale, a județului Teleorman și aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a acesteia.
Iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu.
10.Diverse.
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Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi propun suplimentarea
acestuia cu Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) – Călinești (DJ
703), km 39 + 924 – 48 + 061 8,137 (DJ 601C) km 55+594 – 63+773 (8,137 km 0)”, în
faza Proiect tehnic de execuție.
Iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu
Supun la vot proiectul ordinii de zi completat.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.
Înainte de a merge mai departe, ţin să precizez că, în conformitate cu prevederile
art. 228 alin. (1), alin (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, consilierul judeţean care are interes patrimonial în problema
supusă dezbaterii are obligația să anunțe această situație și nu poate lua parte la
deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe proiectul ordinii de zi.
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
aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licențelor de traseu și al taxei
pentru înlocuirea licențelor de traseu pentru transportul rutier județean de
persoane efectuat cu autobuze prin servicii regulate.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
-Domnul Bădulescu Adrian
Domnule președinte, poate să ne spună cineva de la financiar ce sumă încasăm
într-un an în urma acestor taxe?
-Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu
Pot să vă răspund eu, domnule Bădulescu. Noi impunem acum această taxă,
întrucât până în momentul de față nu am eliberat licențele de traseu pentru
transportul rutier județean. Fiind curse regulate, acest lucru îl realiza Autoritatea
Rutieră Română. Prin modificarea legislației, ca atare, Consiliul Județean Teleorman
va elibera licența de transport pentru transportul intern județean prin servicii
regulate. În aceste condiții, acum începem eliberarea de astfel de licențe și nu avem
încă o estimare. Putem însă solicita aceste informații Autorității Rutiere Române.
-Domnul Bădulescu Adrian
Întreb acest lucru, deoarece dacă această sumă este foarte mică, poate
schimbăm legea și nu mai este nevoie de o armată de angajați care să colecteze
această taxă.
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-Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu
Noi avem un compartiment al Autoritatii Județene de Transport, așa cum există
in fiecare organigramă a fiecărui consiliu județean. Pe de altă parte, vă informez că
această taxă a fost stabilită în cuantumul care se regăsește în proiectul de hotărâre,
cuantum pe care l-a avut operatorul de transport și atunci când se acordau licențele
de transport de către Autoritatea Rutieră Română. Acest lucru l-am avut în vedere,
respectiv sa fie un cuantum suportabil pentru operatorii de transport. Totodată,
menționez ca avem două persoane care se ocupă in acest moment, in acest
compartiment, de acest lucru. Deci nu sunt probleme.
-Domnul Bădulescu Adrian
Am înțeles. Voi reveni când se vor stabili traseele să vedem dacă se justifică ca
cei doi angajati să primească bani pentru asta, iar taxa care se încasează să fie undeva
la 10% din salariile lor.
-Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu
Domnule Bădulescu, oamenii respectivi sunt deja angajați. Pe de alta parte,
avem obligatia, conform legii, de a avea acest compartiment. Este un domeniu pe
care îl stăpânesc foarte bine și pot sa vă spun ca acest cuantum este unul corect. Așa
cum spuneați si dumneavoastră, în perioada următoare, vom solicita Autorității
Rutiere Romane să vedem câte licențe de traseu au fost eliberate ca să putem face un
calcul al sumei care s-ar obtine anual din aceste taxe.
-Domnul Bădulescu Adrian
Noi avem deja aceste trasee pe care le tot aprobăm. Nu am contestat în nici un
fel suma despre care discutăm ci cum este aceasta justificată. Poate ar trebui
modificat articolul din Codul administrativ ca să nu ne mai jucăm cu sume asa mici și
sa pasăm pisica în curtea altor autorități.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Noi trebuie sa eliberam niște licențe de traseu pentru operatorii de transport
rutier contra cost. Sigur că trebuie să impunem o taxă de eliberare a acestei licențe.
Am aprobat programul de transport rutier pentru transportul județean de persoane. În
nici un caz consiliul județean, până în momentul de față, nu va elibera licențe de
traseu pentru programul de transport județean rutier regulat. Consiliul Județean
Teleorman a eliberat la un moment dat licenta de traseu, dar licenta de traseu pentru
transportul rutier de persoane prin servicii regulate speciale. Ulterior, prin
modificarea legii, n-au mai fost eliberate, nu s-a mai solicitat așa ceva. Deci , în cazul
în care există o cursă specială la nivelul județului, nu se mai solicită licență. De aceea
spun că cel mai bine e să solicităm la Autoritatea Rutieră Română să vedem câte
licențe de traseu există in baza lor de date.
-Domnul Iliescu Alexandru
Domnule președinte, dacă tot s-a deschis discuția, cred ca ar fi intersant să știm
ce sumă încasa ARR-ul.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Exact aceeași suma, domnule Iliescu, am preluat același tarif.
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-Domnul Țole Marin
Domnule președinte, eu sesizez ca se face trimitere la un Ordin din anul 2005
vis a vis de calculele pe care le-a făcut ARR-ul pentru aceste tarife . Sunt rămase
sumele de atunci sau sunt actualizate?
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Ordinul respectiv este din anul 2005 dar ordinul este actualizat. ARR-ul a
actualizat aceste tarife. Am lucrat pentru ARR și cunosc foarte bine situația.
-Domnul Țole Marin
Am înțeles, mulțumesc.
Dacă nu mai aveți alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind
aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licențelor de traseu și al taxei pentru
înlocuirea licențelor de traseu pentru transportul rutier județean de persoane efectuat cu
autobuze prin servicii regulate.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 28 voturi „pentru” și 2 „abţineri” (Bădulescu Adrian și Cocu Bogdan) s-a
aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea
licențelor de traseu și al taxei pentru înlocuirea licențelor de traseu pentru transportul
rutier județean de persoane efectuat cu autobuze prin servicii regulate.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
darea în administrare Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al
Județului Teleorman, a unui spațiu proprietate privată a județului Teleorman.
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 darea în
administrare Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului
Teleorman, a unui spațiu proprietate privată a județului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în
administrare Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului
Teleorman, a unui spațiu proprietate privată a județului Teleorman.
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții
”Modernizare DJ 612 Antonești – Rădoiești (DJ 601C) km 55+594 – 63+773 (8,132
km)”, în faza Proiect tehnic de execuție.
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
documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 612
Antonești – Rădoiești (DJ 601C) km 55+594 – 63+773 (8,132 km)”, în faza Proiect
tehnic de execuție.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 612
Antonești – Rădoiești (DJ 601C) km 55+594 – 63+773 (8,132 km)”, în faza Proiect
tehnic de execuție.
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotă râre privind
aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată , a unor trasee
cuprinse în Programul de transport public județ ean de persoane prin curse
regulate, valabil până la data de 30. 06. 2023.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii de
atribuire, pe perioadă determinată, a unor trasee cuprinse în Programul de transport
public județean de persoane prin curse regulate, valabil până la data de 30. 06. 2023.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 29 voturi „pentru” și o „abţinere” (domnul Bădulescu Adrian) s-a adoptat
proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată,
a unor trasee cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse
regulate, valabil până la data de 30.06.2023.
La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 5
din 27 ianuarie 2010, privind aprobarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor
județene și a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean
din județul Teleorman, precum și a tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu
pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate
speciale și acordarea autorizațiilor de transport, cu modificările și completările
ulterioare.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010, privind aprobarea
tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene și a tarifelor suplimentare de utilizare a
drumurilor de interes județean din județul Teleorman, precum și a tarifelor pentru
eliberarea licențelor de traseu pentru serviciile de transport public județean de persoane
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prin curse regulate speciale și acordarea autorizațiilor de transport, cu modificările și
completările ulterioare.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 28 voturi „pentru” și 2 voturi „împotrivă” (domnul Bădulescu Adrian și
doamna Stoian Maria) s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010,
privind aprobarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene și a tarifelor
suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean din județul Teleorman,
precum și a tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu pentru serviciile de transport
public județean de persoane prin curse regulate speciale și acordarea autorizațiilor de
transport, cu modificările și completările ulterioare.
La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din
26 iulie 2013, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului
Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, cu
modificările și completările ulterioare.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare
a Culturii Tradiționale 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. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013,
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de
Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, cu modificările și
completările ulterioare.
La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman și
aprobarea organigramei și a statului de funcții.
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 reorganizarea
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman și aprobarea organigramei
și a statului de funcții.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 23 voturi „pentru” și 7 voturi „împotrivă” (doamna Stoian Maria și domnii
Bădulescu Adrian, Ivănică Relu, Iliescu Alexandru, Vrăjitoarea Emilian, Cocu Bogdan
și Constantinescu Florică) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind reorganizarea
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman și aprobarea organigramei
și a statului de funcții.
La punctul opt 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.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, 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.
La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare
pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale, a
județului Teleorman și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
acesteia.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
-Domnul Iliescu Alexandru
Domnule președinte, în raportul de specialitate zice că ați trimis adrese celor
97 de UAT-uri. Din această comisie fac parte 18 UAT-uri, dintre care 5 municipii și
13 UAT-uri rurale. Puteți să ne spuneți criteriul care a stat la baza selecției celor 13
UAT-uri? Din punctul meu de vedere, ar fi normal să facă parte din această comisie
reprezentanții acelor UAT-uri unde sunt cele mai multe cazuri de acest gen, pentru că
ei cunosc cel mai bine problema.
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-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
La nivelul acestor localități au fost identificate asezări informale. Pe de altă
parte, o mare parte dintre celelalte localități nu au raspuns solicitării noastre. Doamna
arhitect sef s-a ocupat in special de coordonarea situației și o invit pe dumneaei să vă
ofere mai multe informații.
-Doamna Borțun Luminița, arhitect sef al județului
Așa cum ați spus, am trimis adrese celor 97 UAT-uri din județ. Ne-au răspuns
un număr de 75 de localități, dintre care 26 au transmis persoană desemnată. În
comisie avem 18 UAT-uri dintre care 13 ne-au transmis persoană desemnată. Vreau
să menționez ca nici o unitate administrativ teritorială, nu ne-a transmis până la
această dată, că au așezări informale. Ele urmează, conform modificării Legii
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului să urmeze o procedură de
identificare, de ridicare topografică, iar în urma aprobării componenței acestei
comisii, să-si desfășoare activitatea. Componența s-a stabilit aleatoriu. În 30 de zile
de la aprobarea comisiei, vom avea prima ședință, ocazie cu care vom stabili mai
multe aspecte.
-Domnul Iliescu Alexandru
Din punctul meu de vedere, din această comisie ar trebui să facă parte
reprezentanți ai UAT-urilor din mediul rural care au cele mai multe astfel de cazuri.
Înțeleg că este vorba de barăcile de la marginea localităților, unde oamenii locuiesc în
condiții improprii și vor să aibă acces la drumul comunal, să fie conectati la reteaua
de curent electric etc. Eu cred ca problema trebuia analizată mai în profunzime, sunt
și localități unde nu există astfel de așezări și nu văd de ce reprezentantul unui astfel
de UAT, ar trebui sa facă parte din această comisie. Intrebarea mea este dacă se poate
modifica componența comisiei.
-Doamna Borțun Valy Luminița
Cum am spus, aceasta este o primă variantă a componenței comisiei, ca urmare
a faptului ca toate cele 75 de UAT-uri care au răspuns, au declarat că în momentul de
față nu au cunoștință dacă au așezări informale, urmând să facă aceste constatări.
-Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu
Așa cum a spus și doamna Borțun, se poate modifica componența comisiei. Pe
de altă parte, vom insista ca toate localitățile din județ să ne transmită unde apar
astfel de fenomene.
-Domnul Țole Marin
Domnule președinte, voiam să știu care va fi procedura, modul de lucru al
comisiei.
-Doamna Borțun Valy Luminița
Secretariatul se află în cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului
unde se gestionează corespondența comisiei cu toate UAT-urile.
-Domnul Țole Marin
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Am înțeles, mulțumesc. Ideea este că, pe parcurs, ar putea să apară anumite
modificări, în funcție de necesități. Va dura o perioadă până când primarii vor
înțelege rolul acestei comisii.
-Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu
De câte ori va fi cazul, comisia se va deplasa și în teritoriu. Acum suntem la
început. Vom supune dezbaterii in Consiliul Județean Teleorman, ori de câte ori se
vor impune modificări sau orice măsuri.
Dacă nu mai aveți alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind
constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru
îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale, a județului
Teleorman și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 29 voturi „pentru” și o „abţinere” (domnul Bădulescu Adrian) s-a adoptat
proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării
măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările
informale, a județului Teleorman și aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a acesteia .
La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții
”Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) – Călinești (DJ 703), km 39 + 924 – 48 +
061 8,137 (DJ 601C) km 55+594 – 63+773 (8,137 km 0)”, în faza Proiect tehnic de
execuție.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației
tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ
504) – Călinești (DJ 703), km 39 + 924 – 48 + 061 8,137 (DJ 601C) km 55+594 –
63+773 (8,137 km 0)”, în faza Proiect tehnic de execuție.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 612
Orbeasca (DJ 504) – Călinești (DJ 703), km 39 + 924 – 48 + 061 8,137 (DJ 601C) km
55+594 – 63+773 (8,137 km 0)”, în faza Proiect tehnic de execuție.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
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În mape aveți invitația de a participa la ceremonia militară prilejuită de
sărbătorirea ”Zilei Naționale a României” căreia vă rog să îi dați curs.
Vreau sa va mai comunic faptul că ne aflăm în procedură de licitație pentru
tabletele despre care discutam în ședința trecută și cu ajutorul cărora se va derula
activitatea comisiilor de specialitate și lucrările ședințelor de consiliu.
Dacă nu mai aveți alte probleme, epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate
lucrările ședinţei și vă mulţumesc pentru participare.

PREȘEDINTE,
Ionel Dănuț CRISTESCU

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Silvia OPRESCU
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