ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 19 februarie 2020
Bună ziua, stimaţi colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi,
19 februarie 2020, prin dispoziţia nr. 209 din 14 februarie 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 directori și funcţionari publici din aparatul de specialitate al Consiliului
judeţean. În calitate de invitați participă conducători ai unor instituţii din subordine,
respectiv Dorobanțu Adela – C.S.I.S. Alexandria, Dură Mioara – C.S.I.S. Roșiorii de
Vede, Pătrana Sanda – Scrioaștea, Popescu Daniela – S.P.C.E.P Teleorman, Preot
Chiriță – Episcopie, Dr. Tănăsescu – Centrul Judeţean de Aparatură Medicală, Mirea
Pavel – Muzeul Județean, Putineanu Mugur – D.G.A.S.P.C., Ileana Popa – Centrul
Județean Cultural de Promovare a Culturii Tradiționale, Fota Viorel – Biblioteca
Județeană Marin Preda, Săvescu Laurențiu – Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de
Vede, Mihaela Tudor – Serviciul de Cooperare internă și Internațională, Chelu Lori –
Serviciul Informatic, Dobre Alexandru – Spitalul Județean de Urgență Alexandria,
Cîrstea Viorel – Serviciul de Deservire, Pază și Protocol și domnul Găină Stelian din
partea Direcției Agricole, 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 domnii Fulga Mircea Sandu și Iliescu Nicolae Angelică,
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 30 ianuarie 2020, 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 30 ianuarie 2020.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
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:
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru
semestrul II al anului școlar 2019-2020 și a cuantumului acestora alocate elevilor din
cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria și Centrului Școlar de Educație
Incluzivă Roșiorii de Vede.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului de Psihiatrie
Poroschia, a imobilului în care își desfășoară activitatea, proprietate publică a județului.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Teleormanul”.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Centrului Judeţean de
Aparatură Medicală, a imobilului în care îşi desfăşoară activitatea, proprietate publică a
judeţului.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
5. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi pentru personalul
neclerical angajat în unitățile de cult din județul Teleorman, pe anul 2020.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului de Psihiatrie Poroschia, pe anul 2020.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2020.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar de către
Spitalul Județean de Urgență Alexandria.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului Județean de Urgență pe anul 2020.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a
finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al județului Teleorman, pentru anul 2020.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a
copiilor cu nevoi sociale și speciale din Centrele rezidențiale și de zi din structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul
2020.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a
persoanelor vârstnice, a contribuției persoanelor vârstnice și a contribuției susținătorilor
legali ai persoanelor vârstnice din Centrele pentru persoane vârstnice Furculești și
Cervenia și categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la stabilirea venitului lunar
pe membru de familie, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Teleorman, pentru anul 2020.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a
persoanelor adulte cu handicap din Centrul de Îngrijire și Asistență Olteni, Centrul de
Îngrijire și Asistență Videle și Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică
Videle din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Teleorman, pentru anul 2020.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul propriu al
Județului Teleorman a cheltuielilor necesare pentru asigurarea utilităților în vederea
realizării obiectivului de investiții “Construire corp nou la Spitalul Județean de
Urgență Alexandria, S+P+5E”, în municipiul Alexandria, Str. Libertății nr.1, județul
Teleorman.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
15. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare
a Centrelor de zi pentru copii din comunele Gratia și Zâmbreasca, stabilirea cotei-părți
de finanțare din bugetul județului pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 și aprobarea
contractelor de parteneriat.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Teleorman, prin
Consiliul Județean Teleorman, la finanțarea Centrului Social pentru îngrijire bătrâni și
persoane cu nevoi speciale, comuna Saelele, pentru anul 2020.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 80.330,00 mii lei din
excedentul bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2019, pentru finanțarea
cheltuielilor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare, în anul 2020.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului
Teleorman pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 – 2023.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a
numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2020 și estimările pentru
anii 2021-2023, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului
Județean Teleorman.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
20. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la
care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2020.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
21. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe
pajiști, pentru anul 2020.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
22. Diverse.
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi propun suplimentarea
acestuia cu trei proiecte de hotărâre, respectiv :
1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean în Consiliul
Județean Teleorman.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț
Cristescu.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 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.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) – Frăsinet (DJ
506), km 19+778 – km 32+100 (12,322 km)”, în fazele Proiect pentru autorizarea
executării lucrărilor de construire – P.A.C. și Proiect de organizare a execuției
lucrărilor – P.O.E.
Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
De asemenea, vă propun ca proiectul de hotărâre privind validarea unui mandat
de consilier județean în Consiliul Județean Teleorman să fie introdus la punctul 1
urmând ca ordinea de zi să fie renumerotată.
Supun la vot proiectul ordinii de zi completat.
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- 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
validarea unui mandat de consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.
x
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 Neacșu Ionuț.
Domnul Vlad Eugen Ovidiu.
În urma analizării documentelor Comisia de validare a constatat că domnul
Neacșu Ionuț a fost ales cu respectarea prevederilor legale și propune validarea
mandatului de consilier județean în Consiliul Județean Teleorman.
x
x
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
Neacșu Ionuț.
Precizez că persoana al cărei mandat este supus validării nu va vota.
Supun la vot validarea mandatului domnului Neacșu Ionuț.
- Cine este pentru?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi domnul Neacșu Ionuț 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 Neacșu Ionuț să se prezinte în faţa mesei special
amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia, să pună mâna stângă
atât 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.
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Precizez că legea prevede expres şi în mod imperativ pentru consilierul care
refuză să depună jurământul că este considerat demisionat de drept, fiind înlocuit cu
primul supleant înscris pe lista de la alegeri a partidului respectiv.
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 privind
aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru semestrul II al anului școlar 20192020 și a cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul Centrului Școlar de Educație
Incluzivă Alexandria și Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de
ajutor social pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020 și a cuantumului acestora
alocate elevilor din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria și
Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
acordării burselor de ajutor social pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020 și a
cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă
Alexandria și Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede.
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea
în administrare Spitalului de Psihiatrie Poroschia, a imobilului în care își desfășoară
activitatea, proprietate publică a județului.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare Spitalului
de Psihiatrie Poroschia, a imobilului în care își desfășoară activitatea, proprietate
publică a județului.
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 Spitalului de Psihiatrie Poroschia, a imobilului în care își desfășoară
activitatea, proprietate publică a județului.
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotă râre privind
acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județ ean Teleorman în
Adunarea Generală a Asociaț iei de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
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4)
-Domnul Iliescu Alexandru
Domnule presedinte, în adresa către Consiliul Județean nu se specifica motivul
retragerii. Se spune aici că, din discuția cu domnul primar, ar fi o cerere de finanțare care nu a
fost aprobată. Nu mi se pare normal ca membrii din ADI, daca au primit finanțare sa ramână,
dacă nu au primit, să iasă. Dacă, să zicem, această comună va avea nevoie să fie într-o
asociație, ce facem? Va solicita consiliului județean să fie reprimită? Mi se pare o
neseriozitate din partea primăriei . Mulțumesc.
-Domnul președinte
Mulțumesc și eu, domnule Iliescu. Și eu am am avut o discuție cu domnul primar. În
acest moment, pe Programul Național de Dezvoltare Locală 2, se derulează obiectivul de
investiții în localitatea Brânceni și anume realizarea sistemului de canalizare. Când comuna
Brânceni a intrat efectiv in această asociație, dorea să facă parte din proiectul derulat la nivel
județean referitor la Programul Structural Infrastructura Mare, această comună nu a fost
eligibilă, conform ghidului solicitantului. Ca urmare, a depus un proiect la Ministerul
Dezvoltării Regionale care a fost aprobat, iar în acest moment se desfășoară acest obiectiv de
investiții. Probabil acesta a fost motivul pentru care nu a mai considerat util să rămână în
această asociație și ne-a transmis această adresă prin care să-i aprobăm ieșirea.
Dacă nu mai sunt alte observații vă prezint proiectul de hotărâre privind acordarea
unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 28 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă” (Stoian Maria, Iliescu Alexandru și
Bădulescu Adrian) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat
special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”.
La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
darea în administrare Centrului Judeţean de Aparatură Medicală, a imobilului în care îşi
desfăşoară activitatea, proprietate publică a judeţului.
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 Centrului Judeţean de Aparatură Medicală, a imobilului în care îşi
desfăşoară activitatea, proprietate publică a judeţului.
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 Centrului Judeţean de Aparatură Medicală, a imobilului în care îşi
desfăşoară activitatea, proprietate publică a judeţului.
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La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de
cult din județul Teleorman, pe anul 2020.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi
pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul Teleorman, pe anul
2020.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind suplimentarea
numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul
Teleorman, pe anul 2020.
La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia, pe anul
2020.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
-Domnul Țole Marin
Domnule președinte, mă interesează din punct de vedere procedural și având în vedere
că este vorba despre bugetul pentru anul 2020, observ că sunt surse de venituri atât de la CAS,
de la DSP și bineînțeles surse locale, cum spuneam, mă interesează juridic, atunci când se
avizează aceste proiecte acest lucru se face pentru partea de execuție?
-Domnul președinte
Fiecare instituție are reprezentant în consiliul de administrație al spitalului de Psihiatrie
Poroschia. Sigur că toate deciziile se iau în consiliul de administrație.
-Domnul Țole Marin
Îmi cer scuze, aici este vorba despre cel care este îndirituit să semneze, în speță
directorul Direcției de Sănătate Publică sau directorul Casei de Sanatate.
-Domnul presedinte
Noi vom verifica, dar va asigur că este perfect legal și așa procedăm în fiecare an,
respectiv ne consultăm și cu Direcția de Sănatate Publică și cu Casa de Asigurări de Sănătate.
Dacă nu mai aveți alte observații vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia, pe anul 2020.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia, pe anul 2020.
La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii
de Vede pe anul 2020.
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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
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe
anul 2020.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede
pe anul 2020.
La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea utilizării excedentului bugetar de către Spitalul Județean de Urgență Alexandria.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Doamna Paraschiv Tatiana.
Domnule președinte, întrucât sunt medic în cadrul Spitalului Județean de
Urgență, eu nu particip la vot nici la acest proiect de hotărâre nici la următorul.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Multumesc, se va consemna în procesul verbal al ședinței.
Nefiind discuții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării
excedentului bugetar de către Spitalul Județean de Urgență Alexandria.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 30 voturi „pentru” s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării
excedentului bugetar de către Spitalul Județean de Urgență Alexandria.
La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență pe anul
2020.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență pe anul 2020.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 30 voturi „pentru” s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență pe anul 2020.
La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul
propriu al județului Teleorman, pentru anul 2020.
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Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Vrăjitoarea Emilian
Domnule președinte, știm cu toții că la noi în județ sportul are nevoie de finanțare, și nu
doar de 100 000 lei, ci mult mai mult. Avem sporturi de echipă cu rezulat. Cărei ramuri
sportive alocăm acum această sumă?
-Domnul președinte
O rog pe doamna director Magheru Liliana să ofere mai multe detalii.
-Doamna Magheru Liliana, director Direcția Management si Administrație Publică
Această sumă este alocată pe domeniul sport nu pe o ramură sportivă. Cei interesați vor
participa la o licitație de proiecte. Fondul va fi pentru sportul de masă și sportul de
performanță.
-Domnul președinte
Urmează sa edităm ghidul solicitantului, să elaborăm regulamentul, respectiv să intrăm
cu proiect de hotărâre în Consiliului Județean Teleorman. Deci discutăm despre sport în
general, nu despre anumite ramuri sportive.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare
a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al județului Teleorman, pentru anul
2020.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al
județului Teleorman, pentru anul 2020.
La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copiilor cu nevoi sociale și speciale din
Centrele rezidențiale și de zi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2020.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
-Domnul Iliescu Alexandru
Domnule președinte, înțeleg ca aceste costuri sunt facute de Protecția Copilului. Ce nu
înțeleg este faptul că la pozițiile 10 si 11, la casa de tip familial ”Maria Ioana” apare o suma
de 9902 lei. La centrul de tip familial ” Alexandra Violeta” este prevăzută o sumă de 10 996
lei. Întrebarea mea este ce copii sunt asistați în cele două centre? Pentru că diferența este
foarte mare intre centre. La celelalte se explică, întrucât este vorba de copii cu handicap sever,
cu nevoi speciale. La acestea două nu înțeleg de ce sunt necesare aceste costuri față de restul
unde sunt prevazute sume intre 3000 si 5000 lei.
-Domnul președinte
În anexă, așa cum ați văzut apare costul mediu lunar lei/lună/beneficiar. Dar și în aceste
centre există copii cu handicap.
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-Domnul Iliescu Alexandru
Atunci trebuia sa apară aici în tabel si această informație ca să știm și noi ce votăm. Eu
personal vreau să știu ce copii sunt îngrijiți în aceste două centre pentru că sumele sunt destul
de mari.
-Domnul președinte
În sală este prezent și domnul director al DGASPC Putineanu Mugurel și îl rog să
insereze aceste informații în tabel atunci când se transmit adresele. Mulțumesc.
-Domnul Vrăjitoarea Emilian
Domnule președinte, văd o diferență destul de mare între centrul de tip familial de la
Alexandria în raport cu centrul de tip familial de la Rosiorii de Vede. Nu știu care sunt
criteriile care au stat la baza calculului acestor costuri.
-Domnul Mugurel
In anul 2019 s-a luat în calcul diferența de anul trecut, iar măsurile legislative ne obligă
ca în aceste apartamente să nu locuiască mai mult de 6 copii. De asemenea, noi am luat în
calcul și niște apartamente care acum nu sunt locuite.
-Domnul Vrăjitoarea Emilian
Deci aceste costuri se referă la cheltuielile cu personalul și nu pentru îngrijirea copiilor?
-Domnul Mugurel Putineanu, director DGASPC Teleorman
Este vorba automat și de cheltuieli de întreținere.
-Domnul Bădulescu Adrian
Domnule președinte, dacă citim cu atenție anexa, observăm că bunurile și serviciile au
scăzut cu 60%, deci nu se justifică cheltuielile curente care apar. Poate domnul director
Putineanu ne dă o altă explicație.
-Domnul președinte
Așa cum a spus și domnul director general, legislația ne obligă să finalizam și să dăm în
folosință aceste apartamente, întrucât trebuie sa ne conformăm indicatorilor, respectiv sa nu
existe un numar mai mare de 6 beneficiari/ apartament.
-Domnul Țole Marin
Domnule director, cheltuielile pentru întreținere și reparații, toate aceste costuri sunt
calculate per fiecare beneficiar în parte?
-Doamna Magheru Liliana
Toate cheltuielile sunt prinse pe fiecare centru, iar cheltuielile cu salarizarea includ
toate creșterile intervenite în cursul anului.
-Domnul președinte
Îl rog pe domnul director Putineanu să pregătească pentru următoarea ședință un raport
complet din care să reiasă modalitatea de calcul detaliată, astfel încât fiecare consilier județean
să aibă la mapă această situație.
-Domnul Vrăjitoarea Emilian
Domnule președinte, ceea ce vrem să subliniem este că copiii din centrul de la
Alexandria nu au mai putine nevoi decât cei din centrul de la Roșiorii de Vede. Diferența de
costuri între cele două centre este prea mare. De ce nu le acordăm și celor de la Alexandria
aceleași sume?
-Domnul Cocu Bogdan
Dacă îmi permiteți să intervin, domnule președinte, diferențele sunt per beneficiar.
Observ că în anul trecut, cheltuielile de personal la Rosiorii de Vede se ridicau la 2 700 000
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lei. In anul 2020 urcă la 3 900 000. Aici nu includem renovări de apartamente samd, înseamnă
ca s-au făcut angajari. Sau s-au majorat salariile.
-Domnul președinte
Dacă se deschide un nou centru, e normal ca se angajează si noi cheltuieli de personal.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de
întreținere a copiilor cu nevoi sociale și speciale din Centrele rezidențiale și de zi din
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman,
pentru anul 2020.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 20 voturi „pentru” și 11 „abţineri” (Bădulescu Adrian, Ivănică Relu, Țole
Marin, Iorga Octavian, Paraschiv Tatiana, Stoian Maria, Iliescu Alexandru, Vrăjitoarea
Emilian, Cocu Bogdan, Constantinescu Florică și Ion Petre) s-a adoptat proiectul de
hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copiilor cu nevoi
sociale și speciale din Centrele rezidențiale și de zi din structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2020.
La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice, a contribuției
persoanelor vârstnice și a contribuției susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice din
Centrele pentru persoane vârstnice Furculești și Cervenia și categoriile de venituri care
vor fi luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie, din structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul
2020.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Iliescu Alexandru
Domnule presedinte, la fel ca si anul trecut, vă semnalez ca sumele sunt foarte
mari. Costurile nu sunt similare cu cele din familie. Care este explicatia? Acesti oameni
beneficiază de servicii de hotel de cinci stele? Haideţi să oferim tuturor pensionarilor
din judeţ aceleasi condiţii. De ce numai la Cervenia şi Furculeşti sunt aceste costuri?
Dacă vă duceţi la centrul de la Cervenia, veţi constata că arată deplorabil. Pot să vă pun
la dispoziţie fotografii să vă arăt cum arăta înainte şi cum arată acum.
Domnul preşedinte
Desigur, domnule consilier, chiar vă rog.
Dacă nu mai sunt alte observaţii,vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea
costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice, a contribuției persoanelor vârstnice
și a contribuției susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele pentru persoane
vârstnice Furculești și Cervenia și categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la stabilirea
venitului lunar pe membru de familie, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2020.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
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- Abţineri ?
Cu 19 voturi „pentru” și 12 „abţineri” (Bădulescu Adrian, Ivănică Relu, Țole
Marin, Iorga Octavian, Paraschiv Tatiana, Stoian Maria, Iliescu Alexandru, Vrăjitoarea
Emilian, Cocu Bogdan, Constantinescu Florică, Florescu Adrian și Ion Petre) s-a
adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a
persoanelor vârstnice, a contribuției persoanelor vârstnice și a contribuției susținătorilor
legali ai persoanelor vârstnice din Centrele pentru persoane vârstnice Furculești și
Cervenia și categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la stabilirea venitului lunar
pe membru de familie, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Teleorman, pentru anul 2020.
La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotă râre privind
aprobarea costului mediu lunar de întreț inere a persoanelor adulte cu handicap din
Centrul de Îngrijire ș i Asistenț ă Olteni, Centrul de Îngrijire ș i Asistenț ă Videle ș i
Centrul de Recuperare ș i Reabilitare Neuropsihiatrică Videle din structura Direcț iei
Generale de Asistenț ă Socială ș i Protecț ia Copilului Teleorman, pentru anul 2020.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Bădulescu Adrian
Domnule preşedinte, în continuare a ceea ce s-a discutat pănă acum, la centrul de la
Olteni avem o creştere a cheltuielilor de personal cu peste 40%, în condiţiile în care
numărul de beneficiari rămăne acelasi. Poate ne explică cineva ce inseamnă ” cheltuieli
de personal”? Ati angajat cumva profesori universitari? La Videle, observ ca
cheltuielile de personal rămăn cam aceleasi.
Doamna Magheru Liliana
Cheltuielile de personal se stabilesc în funcţie de specificul beneficiarilor. Nu se
pune problema unor creşteri salariale în anul în curs.
Domnul Putineanu Mugurel
Pot sa adaug că s-au luat în calcul şi costurile cu promovarea personalului. Voi prezenta
la următoarea şedinţă un raport cu situaţia detaliată.
Domnul preşedinte
Mulţumesc, domnule director.
Dacă nu mai sunt alte observaţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea
costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de Îngrijire și
Asistență Olteni, Centrul de Îngrijire și Asistență Videle și Centrul de Recuperare și
Reabilitare Neuropsihiatrică Videle din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2020.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 19 voturi „pentru” și 12 „abţineri” (Bădulescu Adrian, Ivănică Relu, Țole
Marin, Iorga Octavian, Paraschiv Tatiana, Stoian Maria, Iliescu Alexandru, Vrăjitoarea
Emilian, Cocu Bogdan, Constantinescu Florică, Florescu Adrian și Ion Petre) s-a
adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a
persoanelor adulte cu handicap din Centrul de Îngrijire și Asistență Olteni, Centrul de
Îngrijire și Asistență Videle și Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică
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Videle din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Teleorman, pentru anul 2020.
La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea finanțării din bugetul propriu al Județului Teleorman a cheltuielilor necesare
pentru asigurarea utilităților în vederea realizării obiectivului de investiții “Construire
corp nou la Spitalul Județean de Urgență Alexandria, S+P+5E”, în municipiul
Alexandria, Str. Libertății nr.1, județul Teleorman.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul
propriu al Județului Teleorman a cheltuielilor necesare pentru asigurarea utilităților în
vederea realizării obiectivului de investiții “Construire corp nou la Spitalul Județean de
Urgență Alexandria, S+P+5E”, în municipiul Alexandria, Str. Libertății nr.1, județul
Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
finanțării din bugetul propriu al Județului Teleorman a cheltuielilor necesare pentru
asigurarea utilităților în vederea realizării obiectivului de investiții “Construire corp
nou la Spitalul Județean de Urgență Alexandria, S+P+5E”, în municipiul Alexandria,
Str. Libertății nr.1, județul Teleorman.
La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a Centrelor de zi pentru copii din
comunele Gratia și Zâmbreasca, stabilirea cotei-părți de finanțare din bugetul județului
pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 și aprobarea contractelor de parteneriat.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea
cuantumului cheltuielilor de funcționare a Centrelor de zi pentru copii din comunele
Gratia și Zâmbreasca, stabilirea cotei-părți de finanțare din bugetul județului pentru
perioada 01.01.2020-31.12.2020 și aprobarea contractelor de parteneriat.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 22 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă” ( Vrăjitoarea Emilian, Iliescu
Alexandru, Stoian Maria, Iorga Octavian și Paraschiv Tatiana) și 4 „abţineri”
(Bădulescu Adrian, Țole Marin, Cocu Bogdan și Ivănică Relu) s-a adoptat proiectul de
hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a Centrelor de zi
pentru copii din comunele Gratia și Zâmbreasca, stabilirea cotei-părți de finanțare din
bugetul județului pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 și aprobarea contractelor de
parteneriat.
La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea contribuției Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la
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finanțarea Centrului Social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale,
comuna Saelele, pentru anul 2020.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.

Doamna Stoian Maria
Domnule preşedinte, având în vedere ca majoritatea grupurilor de actiune locală
au avut în vedere şi această componentă socială şi că urmează să se înfiinţeze astfel de
centre atât pentru copii cât şi pentru adulţi, dacă luaţi în calcul perioada următoare a
mandatului următor, cred ca autorităţile locale ar trebui să susţină acest demers prin
depunere de proiecte pe fonduri europene.
Domnul preşedinte
Desigur că le vom susţine. Dacă centrele respective vor fi licenţiate, acestea vor
transmite o adresă către consiliul judeţean, iar noi, prin parteneriat, le vom susţine,
inclusiv prin asistenţă tehnică de specialitate. Există o perioadă în care centrele vor fi
finanţate exclusiv din aceste programe de finanţare după care vom interveni si le vom
sprijini financiar. Mulţumesc!
Dacă nu mai sunt alte observaţii,vă prezint proiectul de hotărâre privind
aprobarea contribuției Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la
finanțarea Centrului Social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale,
comuna Saelele, pentru anul 2020.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 20 voturi „pentru” și 11 „abţineri” (Bădulescu Adrian, Ivănică Relu, Țole
Marin, Iorga Octavian, Paraschiv Tatiana, Stoian Maria, Iliescu Alexandru, Vrăjitoarea
Emilian, Cocu Bogdan, Constantinescu Florică și Ion Petre) s-a adoptat proiectul de
hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Teleorman, prin Consiliul Județean
Teleorman, la finanțarea Centrului Social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi
speciale, comuna Saelele, pentru anul 2020.
La punctul 18 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea utilizării sumei de 80.330,00 mii lei din excedentul bugetului local înregistrat
la 31 decembrie 2019, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și secțiunii
de dezvoltare, în anul 2020.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 80.330,00
mii lei din excedentul bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2019, pentru finanțarea
cheltuielilor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare, în anul 2020.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
utilizării sumei de 80.330,00 mii lei din excedentul bugetului local înregistrat la 31
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decembrie 2019, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și secțiunii de
dezvoltare, în anul 2020.
La punctul 19 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2020 și estimările pentru anii
2021 – 2023.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Ţole Marin
Stimaţi colegi, înainte de a trece la fondul problemei legate de buget, am
rugămintea la domnul director al DGASPC Teleorman ca la viitoarea întâlnire cănd
prezentati raportul, să veniţi şi cu numărul de personal, cu salariile acestuia, cu numarul
şi categoria de benefeciari etc. Revenind la partea de buget, structurarea bugetului este
în concordanţă cu legislatia existenta. Dar estimarile pentru anii 2021, 2022, 2023 parcă
şchioapată şi se lasă aşteptate. Care este justificarea acestor scăderi vis a vis de
venituri, dar şi de cheltuieli. În al doilea rănd, am văzut ca sunt diferenţe între venituri si
cheltuieli. De unde se acopera acesteaÎn al treilea rand, mai sunt niste chestiuni legate
de rambursari. În jur de 1800 000 lei in fiecare an. De unde provin aceste sume ca noi
să le putem rambursa? Cine a lucrat la partea de elaborare, să ne dea si răspunsurile
necesare.
Domnul presedinte
Multumesc, domnule Ţole. Vreau să vă spun ca, anul acesta, pentru echilibrarea
bugetului propriu am primit suma de 69561 mii lei, in 2019 am primit 123 000 mii lei,
deci undeva la jumătate. Această sumă se face venit la bugetul judeţului efectiv. Pentru
finanţarea cheltuielilor pe drumurile judeţene avem 10 000 mii lei. De asemnea, pentru
descentralizate la nivelul judeţului, avem o sumă de 23 598 mii lei, pentru masurile ce
tin de protecţia copilului şi a persoanelor adulte 8417 mii lei . DGASPC Teleorman este
poate cea mai mică structură de personal la nivel naţional. Nu s-au făcut angajări decât
fundamentat, iar, după calculul nostru, cu aceşti bani nu puteam funcţiona decât câteva
luni. În aceste condiţii, aigur că a trebuit să asigurăm pentru secţiunea de funcţionare ,
din excedentul bugetar fara a sti dacă vom mai primi sau nu bani pe parcursul anului
bugetar. Cât priveşte întrebarea dvs privind rambursările, s-au făcut împrumuturi din
partea consiliului judeţean. O rog pe doamna director al direcţiei economice sa va
raspundă la întrebarea legată de estimări.
Doamna Putineanu Eliza
Estimările se calculează în funcţie de veniturile proprii ale judeţului care se
estimează a se realiza, estimări ce nu înregistrează diferenţe majore de la un an la altul,
iar diferenţele majore se stabilesc de catre Administraţia Financiară. Ca atare, le-am
trimis prin adresă aceste valori si ne-am aliniat cheltuielile la veniturile comunicate.
Deci acestea sunt doar nişte previziuni.
Domnul preşedinte
Multumesc. Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
propriu al județului Teleorman pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 – 2023.
S-a procedat la citirea și supunerea la vot a fiecărei anexe și fiecărui capitol,
subcapitol, titlu, articol, alineat atât pentru bugetul propriu al județului Teleorman pe anul
2020 cât și pentru estimările pentru anii 2021 – 2023.
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Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 22 voturi „pentru” și 9 „abţineri” (Cocu Bogdan, Vrăjitoarea Emilian, Iliescu
Alexandru, Stoian Maria, Paraschiv Gabriela, Iorga Octavian, Țole Marin, Ivănică Relu și
Bădulescu Adrian) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al
județului Teleorman pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 – 2023.
La punctul 20 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului
salariilor de bază pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023, ale instituțiilor și
serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri
și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2020 și
estimările pentru anii 2021-2023, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea
Consiliului Județean Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 21 voturi „pentru” și 10 „abţineri” (Constantinescu Florică, Cocu Bogdan,
Vrăjitoarea Emilian, Iliescu Alexandru, Stoian Maria, Paraschiv Gabriela, Iorga
Octavian, Țole Marin, Ivănică Relu și Bădulescu Adrian) s-a adoptat proiectul de
hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și
a fondului salariilor de bază pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023, ale
instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.
La punctul 21 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 2020.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Vrăjitoarea Emilian
Domnule preşedinte, am parcurs analiza tehnico-economică ce a stat la baza
fundamentării preţului mediu la produsele agricole propus de Direcţia Agricola şi vă
rog să mi se explice la ce se referă rubricile ” alte cheltuieli” şi ”alte materiale”.
Multumesc.
-Domnul Găină Stelian, director Direcţia Agricola Teleorman
Buna ziua. Pe lăngă ierbicide, fungicide, pesticide se mai folosesc şi alte
materiale şi substanţe care nu au fost evidenţiate in mod expres.
-Domnul Vrăjitoarea Emilian
Am înţeles, Mulţumesc.
-Domnul preşedinte
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Dacă nu mai sunt alte observaţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind
stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură,
pentru anul 2020.
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 al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul
2020.
La punctul 22 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2020.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Precizez că fundamentările pentru proiectul anterior respectiv stabilirea pretului
mediu la produsele agricole, precum şi pentru acest proiect referitor la stabilirea pretului
mediu la masa verde, s-au făcut printr-o singura adresa transmisa de Direcţia Agricola.
Îl rog pe domnul director Gaină ca data viitoare sa ne transmita adrese separate pentru
cele două proiecte pentru a nu se creea confuzii.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru
masa verde de pe pajiști, pentru anul 2020.
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 2020.
La punctul 23 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea anexei nr. 2 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.
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 anexei nr. 2 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.
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 anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.
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89 din 23 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Teleorman pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare.
La punctul 24 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții
”Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) – Frăsinet (DJ 506), km 19+778 – km
32+100 (12,322 km)”, în fazele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de
construire – P.A.C. și Proiect de organizare a execuției lucrărilor – P.O.E.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor
tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ
503) – Frăsinet (DJ 506), km 19+778 – km 32+100 (12,322 km)”, în fazele Proiect
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C. și Proiect de organizare a
execuției lucrărilor – P.O.E.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 612,
Botoroaga (DJ 503) – Frăsinet (DJ 506), km 19+778 – km 32+100 (12,322 km)”, în
fazele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C. și Proiect
de organizare a execuției lucrărilor – P.O.E.
În mape aveți Planul strategic al ATOP Teleorman pe anul 2020 și Informarea
privind activitatea desfășurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Teleorman
în trimestrul IV/2019.
Dacă aveți observații sau obiecțiuni pe marginea acestui material vă rog să le
prezentați.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
-Domnul Iliescu Alexandru
Domnule preşedinte, v-am semnalat la şedinţa trecută faptul ca pe drumul
judeţean dintre Văcăresti şi Satul Vechi se defrişează copacii. Puteti să ne informaţi în
legatură cu acest lucru? In prezent au mai ramas şase arbori.
-Domnul preşedinte
Avem o notă de informare întocmită de catre Direcţia Tehnică ca raspuns la
sesizarea dumneavoastră de la ultima şedinţă potrivit căreia prin HCJ nr. 203 din 17
decembrie 2019 , Consiliul Judeţean Teleorman a aprobat darea în adminstrarea unor
unităţi administrativ teritorile din judeţul Teleorman a plantaţiilor din zona drumurilor
judeţene. Pentru plantaţiile de arbori din zona DJ 612 A, tronson Satu Vechi –
Văcăresti, a fost încheiat un contract de administrare pe o perioada de 10 ani. Ca urmare
a deplasarii în teren a reprezentantilor Consiliului Judetean Teleorman s-a constatat că
s-au taiat un numar de 16 arbori, ca urmare a semnelor vizibile de degradare, respectiv
uscare sau ardere la radacina. In acest sens va putem pune la dispozitie si poze facute la
faţa locului la momentul taierii acestora. De asemenea s-au luat relatii direct de la
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primarii localitaţilor pe raza cărora s-au făcut taierile care au confirmat legalitatea
acestor lucrări.
La final, vreau să vă mai informez ca începand cu luna urmatoare, fiecare
consilier judetean va primi o tableta pe care vom încărca proiectele de hotărări, urmănd
să încheiem cu fiecare dintre dumneavoastra un proces verbal de predare-primire. Vă
rog sa transmiteti Direcţiei Juridice adresele dumneavoastră de email pentru a va putea
transmite aceste proiecte.
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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