ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman
din data de 13 iulie 2010, orele 17,00
Bună ziua, stimaŃi colegi,
Consiliul JudeŃean Teleorman a fost convocat în şedinŃă ordinară astăzi,13
iulie 2010, prin dispoziŃia nr.267 din 8 iulie a.c.
La şedinŃă participă 29 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcŃie lipsind
domnii Mocanu Virgil, Răicescu Marian şi Vătafu Teodor Cătălin, şedinŃa de consiliu
este legal constituită, astfel încât autoritatea publică judeŃeană să adopte hotărâri
valabile şi legale.
Fiind şedinŃă publică, aşa cum prevede Legea administraŃiei publice locale,
anunŃul cu ordinea de zi a fost adus la cunoştinŃă dumneavoastră şi locuitorilor
judeŃului Teleorman prin mass - media locală, fiind inserat şi pe site-ul Consiliului
judeŃean.
Participă, în calitate de invitaŃi, directorii direcŃiilor şi funcŃionarii publici din
aparatul de specialitate al Consiliului judeŃean, reprezentanŃi ai instituŃiilor din
subordine care au tangenŃă cu problematica de la ordinea de zi, directorul DirecŃiei de
Sănătate Publică, precum şi reprezentanŃi ai presei scrise şi audio-vizuale.
Procesul - verbal al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman din data
de 15 iunie 2010, v-a fost pus la dispoziŃie şi îl supun aprobării dumneavoastră.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinŃei ordinare a
Consiliului JudeŃean din 15 iunie 2010.
Doamnelor şi domnilor,
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea
administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din TVA, pentru finanŃarea drepturilor privind acordarea
de produse lactate, panificaŃie şi mere în trimestrul IV 2010.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeŃului pe anul
2010.
3. Proiect de hotărâre privind preluarea managementului asistenŃei medicale,
pentru unităŃile sanitare publice cu paturi din judeŃul Teleorman.
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4. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.3 privind Regulamentul de
organizare şi funcŃionare a Centrului JudeŃean de Conservare şi Promovare a
Culturii TradiŃionale
Teleorman, la hotărârea Consiliului JudeŃean
Teleorman nr.47/2004.
5. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social, prin aport în natură,
la S.C.Piscicola Teleorman S.R.L.
6. Proiect de hotărâre pentru actualizarea anexei nr. 6 privind modelul de
autorizaŃie pentru amplasare şi/sau execuŃie de lucrări, în zona drumurilor
publice judeŃene, aprobată prin Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman
nr. 5 din 27 ianuarie 2010.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării preŃului minim de pornire a
licitaŃiei publice deschise cu strigare, pentru vânzarea unui imobil din
domeniul privat al judeŃului Teleorman
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de
concesionare a serviciului de ,,Administrare a depozitului central de la
Mavrodin, pentru sortarea, compostarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor
municipale solide în judeŃul Teleorman”.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de
concesionare privind ,,Serviciul de colectare şi transport a deşeurilor
municipale solide în judeŃul Teleorman.
10.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special, reprezentantului
Consiliului JudeŃean Teleorman în Adunarea Generală a AsociaŃiei de
Dezvoltare Intercomunitară “ Managementul Deşeurilor Teleorman “.
11.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Consiliului JudeŃean Teleorman în Adunarea Generală a AsociaŃiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul” .
12.Diverse
Înainte de a supune aprobării dumneavoastră ordinea de zi, domnul
vicepreşedinte Bălan Ilie, iniŃiatorul proiectului de hotărâre de la punctul 9, ce
priveşte aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare pentru
,,Serviciul de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeŃul
Teleorman”, a solicitat retragerea acestuia deoarece nu s-a primit încă la aceasta
dată avizul pentru această documentaŃie de la Ministerul FinanŃelor Publice. Nu
este primul aviz care întârzie de la minister pentru documentaŃii finanŃate din fonduri
europene. Nu sunt în măsură să vă spun care sunt motivele reale întîrzierii acestui
aviz.
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Urmează a fi luat în discuŃie la o viitoare şedinŃă de consiliu.
Supun la vot proiectul ordinii de zi cu modificarea propusă.
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.
Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru
legalitate de secretarul judeŃului.
La primul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru
finanŃarea drepturilor privind acordarea de produse lactate, panificaŃie şi mere în
trimestrul IV 2010.
Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
să prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
- Domnul Gâdea Adrian IonuŃ, preşedintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate
de voturi.
- Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaŃi.
Nu sunt, în aceste condiŃii, vă prezint proiectul de hotărâre privind
repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru
finanŃarea drepturilor privind acordarea de produse lactate, panificaŃie şi mere în
trimestrul IV 2010, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s –a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea
pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanŃarea
drepturilor privind acordarea de produse lactate, panificaŃie şi mere în trimestrul IV
2010.
La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint raportul privind rectificarea
bugetului propriu al judeŃului pe anul 2010.
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Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
să prezinte rapoartele de avizare
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
- Domnul Gâdea Adrian IonuŃ, preşedintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate
de voturi.
- Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre?
Nu sunt, în aceste condiŃii, vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al judeŃului pe anul 2010 în vederea aprobării..
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al judeŃului pe anul 2010.
La punctul trei de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad
Eugen Ovidiu, pentru a prezenta expunerea de motive privind preluarea
managementului asistenŃei medicale pentru unităŃile sanitare publice cu paturi, din
judeŃul Teleorman.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Aş vrea să vă spun câteva lucruri despre acestă procedură.
Legea a stabilit un termen prin care DirecŃia de Sănătate Publică trebuie să
încheie cu administraŃiile locale sau judeŃene protocoale de predare - preluare,
conform modelului aprobat prin Ordinul Ministrului SănătăŃii nr. 9l0/2010 în vederea
transferului managementului asistenŃei medicale al unităŃilor sanitare publice.
În judeŃul Teleorman este vorba de 7 unităŃi sanitare publice. Pentru întocmirea
corectă a anexelor ce face obiectul acestor protocoale şi pentru încadrarea în termenul
prevăzut de actele normative şi Ordinul ministrului sănătăŃii s-a constituit o comisie la
nivelul consiliului judeŃean, unde a fost invitat să participe şi reprezentantul DirecŃiei
de Sănătate Publică Teleorman. Comisia a verificat datele înscrise în anexele care fac
parte integrantă din protocolul de predare-preluare. Pentru cunoaşterea corectă a
realităŃii din punct de vedere faptic şi scriptic, comisia a solicitat unităŃilor medicale o
serie de documente: balanŃe sintetice de verificare la data de 30.06.2010, balanŃe
analitice la 30.06.2010, situaŃia contractelor de derulare, situaŃia contractelor în litigiu,
situaŃia facturilor privind achiziŃiile directe efectuate, situaŃia furnizorilor restanŃieri la
31 martie 2010 peste termenul de scadenŃă, copii după contractele încheiate cu CAS
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Teleorman şi ultimul act adiŃional la contractul prin care se fac mutări de fonduri din
trimestrul IV în trimestrul III.
Din analiza documentelor a rezultat unele speŃe astfel: Casa de Sănătate
Teleorman în mod deliberat a încheiat contracte cu sume sub necesarul anual de
funcŃionare a spitalelor din Teleorman.
Ministerul SănătăŃii a făcut o precizare spunând că autorităŃile administraŃiei
locale au înŃeles greşit că nu trebuie să preluăm inventarul, dar cine administrează
trebuie să ia în primire.
In ceea ce priveşte achiziŃiile publice, majoritatea acestora s-au făcut cu
încălcarea prevederilor legale.
Vă rog, domnule director Stefănescu, poate ne puteŃi oferi informaŃii în acest
sens, sau ne puteŃi da un punct de vedere.
Aceasta este foarte pe scurt situaŃia unităŃilor sanitare cu paturi pe care
Ministerul SănătăŃii doreşte să ni le dea în administrare. Am înŃeles că din partea
DirecŃiei de Sănătate Publică Teleorman s-a refuzat semnarea acestor protocoale.
Poate aflăm astăzi de ce nu au fost semnate.
Eu am vorbit cu Ministrul SănătăŃii şi l-am informat despre situaŃia unităŃilor
sanitare din judeŃ.
Domnul Savu Adrian.
Prin forŃarea preluării spitalelor din judeŃ în condiŃiile impuse, se doreşte o
discreditare a acestora şi a consiliului judeŃean.În raport se precizează că, unităŃile
sanitare nu vor mai avea fonduri până la finele anului.
Ce se va întâmpla ?
Nu cred că administraŃia lasă un judeŃ fără asistenŃă socială spitalicească. Din
această cauză se impune stabilirea unor condiŃii de preluare care să fie foarte clare.
Doar obiecŃiunile la protocol nu obligă cu nimic statul şi guvernul poate spune oricărui
cetăŃean nemulŃumit de actul medical că am predat spitalele şi cei care le-au preluat nu
sunt în stare să le gestioneze. Ministerul SănătăŃii ameninŃă că vor fi închise dacă nu
sunt preluate.
Domnul Petre Ion.
Am şi eu o întrebare pentru domnul Stefănescu – dacă cunoaşte toate
deficienŃele pe care le-a constatat comisia. Majoritatea sunt de natură penală, ceea ce
aduce o ştirbire la semnarea protocolului. Acestea sunt motive pentru care nu se pot
semna protocoalele din partea Consiliului JudeŃean Teleorman.
Domnnul director Ştefănescu Alexandru.
În legătură cu managerul Spitalului TBC care nu a pus la dispoziŃie
documentele spitalului solicitate de comisie, vă pot spune că managerii spitalelor nu
au nici un fel de contract cu DSP, ei au contract direct cu Ministrul SănătăŃii.
Managerii spitalelor răspund din toate punctele de vedere ce se se întâmplă. Prin
contractul de management, se asigură libertate deplină pentru conducerea spitalelor şi
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managerul răspunde pentru activitatea pe care o desfăşoară. DirecŃia de Sănătate
Publică nu are în subordine aceste unităŃi sanitare. Noi nu am fost consultaŃi şi nu am
participat la semnarea contractului. DirecŃia de Sănătate Publică nu a avut cum să îşi
spună părerea. Activitatea managerilor este verificată prin evaluările efectuate de
Ministerul SănătăŃii. Aşa după cum ştiŃi, s-au publicat în presă salariile managerilor
spitalelor, care sunt de 4-5 ori mai mari decât cele ale salariaŃilor DSP. DirecŃia de
Sănătate Publică nu are nici un fel de contribuŃie la fixarea salariilor managerilor.
Există un act adiŃional semnat cu Ministrul SănătăŃii cu privire la salariu. DirecŃia de
Sănătate Publică nu are în subordine aceste unităŃi spitaliceşti care sunt în contract cu
Ministerul SănătăŃii. Nu am avut posibilitatea să ne spunem punctul de vedere.
Comisia constituită la CJT a solicitat ajutorul DSP.
Managerul spitalului TBC avea obligaŃia să pună la dispoziŃie documentele
necesare.
In ceea ce priveşte semnarea protocoalelor nu am avut nici un moment intenŃia
de a întârzia semnarea acestora. Singurul lucru care nu a fost foarte clar a fost faptul că
nu există o hotărâre a consiliului judeŃean.Nu am avut nici un moment intenŃia să nu
semnăm. Dacă nu am înŃeles foarte bine, ne cerem scuze. Din videoconferinŃa cu
Ministrul SănătăŃii reieşea faptul că trebuia să existe hotărâri ale consiliilor judeŃene.
Sunt lucruri grave constatate la unităŃile medicale.
În ceea ce priveşte încălcarea prevederilor OUG nr. 34/2006 privind achiziŃiile
publice, sunt răspunzători managerii spitalelor care au atribuŃii în acest sens.
DeficienŃele semnalate sunt grave.
In ceea ce priveşte datoriile spitalelor, vă pot spune că 9 din l0 spitale din Ńară
au datorii. Marea majoritate a spitalelor din Ńară înregistrează datorii. Spitalele au
autonomie financiară, funcŃionează pe baza bugetelor proprii. Nu există nici o
prevedere legală ca aceste datorii să fie preluate de consiliile judeŃene.
Principala formă de finanŃare se realizează cu CAS Teleorman ca urmare a
prevederilor Legii nr. 95 şi OG 48/2010.
Persoanele responsabile de deficienŃele constatate trebuie să răspundă în faŃa
legii.
Preluarea unităŃilor spitaliceşti era un lucru imperios necesar, pentru că,
Consiliul judeŃean are capacitatea de a administra, controla şi gestiona eficient, întrun timp scurt activitatea spitalelor la nivelul judeŃului nostru. Oricâte eforturi ar face
Ministrul SănătăŃii, este imposibil să realizeze o supraveghere eficientă a
managementului unităŃilor spitaliceşti.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
În anul 2002 când s-a făcut preluarea spitalelor în administrarea Consiliului
judeŃean şi consiliilor locale am convenit ca aceste unităŃi să fie sub supravegherea
Consiliilor judeŃene.
Spre exemplu, Consiliul Local Poroschia nu poate asigura managementul
spitalului.
Domnul Ion Petre
La acest lucru mă refeream şi eu.
Domnul vicepreşedinte Vlad Ovidiu Eugen
Vă propun să scoatem din proiectul de hotărâre, prevederile înscrise în art. 3.
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Am convenit cu domnul director Ştefănescu o anumită modalitate de acŃiune.
Domnul director Ştefănescu Alexandru.
Ar fi bine ca la protocolul respectiv Consiliul judeŃean să anexeze obiecŃiunile.
Eu voi depune, pe masa ministrului sănătăŃii un material separat, va fi mult mai
eficient. Mă angajez ca punctele înscrise ca obiecŃiuni să fie rezolvate cât mai urgent.
Domnul Iliescu Alexandru
Eu aş vrea să ne întoarcem la proiectul de hotărâre, aş vrea să-i rog pe toŃi
ceilalŃi colegi ca la obiecŃiunile făcute de consiliul judeŃean să mai adăugăm încă
două şi anume:
1. de a stinge toate datoriile acestor spitale care sunt preluate de Consiliul
judeŃean de către guvern, nu de Ministerul SănătăŃii sau Casa de Asigurări de Sănătate
Teleorman. Spitalele să fie preluate fără datorii. Astfel, noi preluăm aceste unităŃi şi le
vom închide pentru că nu avem bani. C.A.S nu are nici o obligaŃie? Nu, CAS este
reprezentantul nostru, al asiguraŃilor de sănătate în judeŃ. Nimeni nu are dreptul să ne
refuze asistenŃa medicală în spitale pentru că noi contribuim!
Unde sunt banii ?
Sunt colectaŃi de FinanŃele Publice, de ce ? Ca să nu se ştie cât se colectează!
2.
A doua obiecŃiune ar fi ca Guvernul, nu Casa de Asigurări de Sănătate,
nu ministerul, să asigure fondurile necesare pentru asigurarea asistenŃei medicale în
judeŃul Teleorman.
Ce fac asiguraŃii din Teleorman dacă CAS nu dă bani? Inchidem spitalele ?
Unde ne tratăm ? Ce facem noi care plătim asigurările medicale. Este responsabilitatea
lor să asigure asistenŃa medicală. Aş vrea ca în proiectul de hotărâre să fie un articol
care să prevadă cele două obiecŃiuni.
Doamna Tîrnăcop Aurica.
Aş avea o întrebare pentru domnul director Stefănescu. Vorbea foarte bine
domnul consilier Iliescu în ceea ce priveşte asigurarea asistenŃei medicale pentru
cetăŃenii judeŃului. Intrebarea mea este dacă s-au primit fonduri pentru medicamentele
speciale (ex. interferon).
Domnul director Stefănescu
Este atributul CAS Teleorman.
Avem şansa să avem în sală doi foşti directori ai CAS Teleorman, domnul
Iliescu şi doamna Pitiş care au lucrat în domeniu.Vă pot raspunde dumnealor daca
doresc.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Să revenim la subiectul hotărârii de astăzi.
Domnul Simionescu Adrian
70 % din finanŃarea unităŃilor spitaliceşti se asigură din fondurile CAS.
Ce argumente, ce pârghiii am eu, consiliul judeŃean să conduc asemenea
instituŃii cu şanse de reuşită?
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
MulŃumesc domnului Stefănescu pentru intervenŃia sa. Am vrut să generez o
mică dezbatere ca noi şi colegii din presă să ne facem o idee de substanŃă cu privire la
situaŃia în care se află sistemul de sănătate din Teleorman şi din Ńară. Guvernul
României şi Ministerul SănătăŃii face cu noi ce vrea.
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Un prim răspuns la ceea ce spune domnul Simionescu, situaŃia este similară cu
ce se întâmplă în administraŃia locală, pentru că noi nu avem pârghii şi ministerul
FinanŃelor face ce vrea cu noi. Faptul că Ministerul FinanŃelor a mutat fondurile din
trim III în trimestrul IV este ilegal. Ce facem predăm primăriile, închidem consiliile
judeŃene ? Nu putem vorbi de cauze şi vinovaŃi.
Consiliul JudeŃean Teleorman chiar şi în aceste condiŃii trebuie să-şi asume
răspunderea spitalelor cu riscurile enunŃate. Este important ca opinia publică să
înŃeleagă cum preluăm aceste spitale. Eu nu am să trec aşa uşor peste acele încălcări
ale legii, ca proasta gestiune şi managementul defectuos. Putem spune astăzi nu le
preluăm, putem găsi o serie de motive, dar cine suferă? Trebuia cunoscut de opinia
publică cum preluăm aceste unităŃi sanitare.
Actul de sănătate din Teleorman va fi din ce în ce mai rău, va merge din prost
în mai prost, dacă managementul acestora va fi ca până acum.
Dacă preluăm spitalele punem oameni cu salarii rezonabile, impunem un
respect total faŃă de pacienŃi, actul medical să fie de calitate. Presiune asupra
guvernului vor face toŃi. Important este ca la nivel naŃional să existe resurse, să se mai
facă rectificarea.
Cei care vor fi numiŃi manageri la spitale trebuie să înŃeleagă că acestea vor fi
fondurile şi să ia măsuri de criză într-o situaŃie de criză.
Eu sunt de acord cu propunerea domnului vicepreşedinte Vlad Ovidiu Eugen de
a scoate acest articol 3 din proiectul de hotărâre. Acest articol nu are nici un fel de
putere. In momentul semnării protocoalelor să fie precizate obiecŃiunile făcute în
această şedinŃă şi faptul că domnul director Stefănescu doreşte să susŃină acest lucru,
este normal. Din acest motiv vă propun să aprobăm acest proiect de hotărâre, iar la
protocol să ataşăm o listă cu obiecŃiuni.
După ce vor fi făcute numirile managerilor spitalelor, vom prezenta, în şedinŃa
următoare toate informaŃiile necesare. Tot ce se va întâmpla acolo va fi transparent,
veŃi fi informaŃi periodic. Vom urmări tot ce se întâmplă . Nu poŃi vorbi de
confidenŃialitate când vorbim de bani publici. Totul va fi făcut transparent.
Responsabilitatea va fi totală a managerilor numiŃi .Toate guvernele de până acum nu
au dorit descentralizarea. Este imposibil ca un ministru să urmărească 430 de spitale.
A fost nevoie să vină un ministru de etnie maghiară să descentralizeze sistemul
sanitar.
Domnul Iliescu Alexandru
Ne-am dorit descentralizare, dar acum va fi centralizare. Am aflat că Guvernul
vrea să subordoneze CAS Ministerului SănătăŃii. Dăm să administreze spitalele
consiliilor locale şi CAS le subordonăm ministerului SănătăŃii. Nu este normal acest
lucru!
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
să prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
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- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
- Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu o abŃinere.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Dacă mai sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre?
Nemaifiind, supun la vot scoaterea art. 3 din proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri?
În unanimiate de voturi s-a aprobat scoaterea art. 3 din proiectul de hotărâre.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind preluarea managementului asistenŃei
medicale pentru unităŃile sanitare publice cu paturi din judeŃul Teleorman, modificat.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri?
În unanimiate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind preluarea
managementului asistenŃei medicale pentru unităŃile sanitare publice cu paturi din
judeŃul Teleorman
Domnule Ştefănescu, când puteŃi semna protocoalele de predare- preluare ?
Domnul director Stefănescu
Să pregătim materialele, şi într-o zi, două, semnăm.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Sunt judeŃe care nu doresc să preia aceste spitale. Nu înŃeleg de ce nu putem
semna astăzi mai ales că mai devreme ne-aŃi spus că documentele sunt deja întocmite.
Să semnăm protocoalele astăzi şi imediat procedăm la preluarea efectivă, pentru că
orice întârziere este un lucru rău. Din acest moment este numai decizia
dumneavoastră. Şi aştept să semnăm documentele între cele două instituŃii – consiliul
judeŃean şi DSP. Domnul ministru al sănătăŃii aşteaptă să semnaŃi. Nu are cine să vă
oprească.
Domnul director Stefănescu Alexandru.
Mîine dimineaŃă, la prima oră, voi semna. Dar dacă mai întâziaŃi voi aduce
protocoalele după încheierea şedinŃei.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Insist ca astăzi să semnăm aceste protocoale. Noi vă aşteptăm (cu presa) oricât
doriŃi dumneavoastră.
La punctul patru de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru
completarea anexei nr.3 privind Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Centrului
JudeŃean de Conservare şi Promovare a Culturii TradiŃionale Teleorman, la hotărârea
Consiliului JudeŃean Teleorman nr.47/2004.
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Rog pe domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice să prezinte
raportul de avizare
Domnul Petcu Florea
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaŃi.
Nu sunt. În aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre pentru completarea
anexei nr.3 privind Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Centrului JudeŃean
de Conservare şi Promovare a Culturii TradiŃionale Teleorman, la hotărârea
Consiliului JudeŃean Teleorman nr.47/2004 în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru completarea
anexei nr.3 privind Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Centrului JudeŃean
de Conservare şi Promovare a Culturii TradiŃionale Teleorman, la hotărârea
Consiliului JudeŃean Teleorman nr.47/2004.
La punctul cinci de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
majorarea capitalului social prin aport în natură la S.C.Piscicola Teleorman S.R.L.
Rog pe domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice să prezinte
raportul de avizare
Domnul Petcu Florea.
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaŃi.
Nu sunt. În aceste condiŃii,vă prezint proiectul de hotarare privind majorarea
capitalului social prin aport în natură la S.C.Piscicola Teleorman S.R.L, în vederea
aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotarare privind majorarea
capitalului social prin aport în natură la S.C.Piscicola Teleorman S.R.L.
La punctul şase de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad
Eugen Ovidiu, pentru a prezenta expunerea de motive pentru actualizarea anexei nr. 6
privind modelul de autorizaŃie pentru amplasare şi/sau execuŃie de lucrări în zona
drumurilor publice judeŃene aprobată prin Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman
nr. 5 din 27 ianuarie 2010.
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Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Rog pe domnul Gâdea Adrian IonuŃ, preşedintele comisiei juridice, să prezinte
raportul de avizare.

Domnul Adrian IonuŃ.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaŃi.
Nu sunt. În aceste condiŃii, vă prezint proiectul de hotărâre pentru actualizarea
anexei nr. 6 privind modelul de autorizaŃie pentru amplasare şi/sau execuŃie de lucrări
în zona drumurilor publice judeŃene aprobată prin Hotărârea Consiliului JudeŃean
Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru actualizarea
anexei nr. 6 privind modelul de autorizaŃie pentru amplasare şi/sau execuŃie de lucrări
în zona drumurilor publice judeŃene aprobată prin Hotărârea Consiliului JudeŃean
Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010.
La punctul şapte de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte
Vlad Eugen Ovidiu, pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea
diminuării preŃului minim de pornire a licitaŃiei publice deschise cu strigare pentru
vânzarea unui imobil din domeniul privat al judeŃului Teleorman
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Rog pe domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice să prezinte
raportul de avizare
Domnul Petcu Florea.
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaŃi.
Nu sunt, în aceste condiŃii, vă prezint proiectul de hotarare privind aprobarea
diminuării preŃului minim de pornire a licitaŃiei publice deschise cu strigare pentru
vânzarea unui imobil din domeniul privat al judeŃului Teleorman, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
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În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotarare privind aprobarea
diminuării preŃului minim de pornire a licitaŃiei publice deschise cu strigare pentru
vânzarea unui imobil din domeniul privat al judeŃului Teleorman.
La punctul opt de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Bălan
Ilie, pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea studiului de
fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de ,,Administrare a depozitului
central de la Mavrodin pentru sortarea, compostarea, tratarea şi depozitarea deseurilor
municipale solide în judeŃul Teleorman”.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Rog pe domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice să prezinte
raportul de avizare
Domnul Petcu Florea.
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaŃi.
Nu sunt. În aceste condiŃii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea
studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de ,,Administrare a
depozitului central de la Mavrodin pentru sortarea, compostarea, tratarea şi
depozitarea deseurilor municipale solide în judeŃul Teleorman”, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de ,,Administrare a
depozitului central de la Mavrodin pentru sortarea, compostarea, tratarea şi
depozitarea deseurilor municipale solide în judeŃul Teleorman.
Pentru următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului
vicepreşedinte Bălan Ilie, pentru a ne prezenta expunerea de motive
privind
acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului JudeŃean Teleorman în
Adunarea Generală a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară “Managementul
Deşeurilor Teleorman “
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Rog pe domnul Gâdea Adrian IonuŃ, preşedintele comisiei juridice, să prezinte
raportul de avizare.
Domnul Adrian IonuŃ.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaŃi.
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Nu sunt. În aceste condiŃii, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordarea
unui mandat special, reprezentantului Consiliului JudeŃean Teleorman în Adunarea
Generală a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară “ Managementul Deşeurilor
Teleorman “, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordarea unui
mandat special, reprezentantului Consiliului JudeŃean Teleorman în Adunarea
Generală a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară “ Managementul Deşeurilor
Teleorman “.
Pentru următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului
vicepreşedinte Balan Ilie pentru a ne prezenta expunerea de motive privind acordarea
unui mandat special reprezentantului Consiliului JudeŃean Teleorman în Adunarea
Generală a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul” .
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Rog pe domnul Gâdea Adrian IonuŃ, preşedintele comisiei juridice, să prezinte
raportul de avizare.
Domnul Adrian IonuŃ.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaŃi.
Nu sunt, în aceste condiŃii, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordarea
unui mandat special reprezentantului Consiliului JudeŃean Teleorman în Adunarea
Generală a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”, în vederea
aprobării .
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordarea unui
mandat special reprezentantului Consiliului JudeŃean Teleorman în Adunarea Generală
a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
Dacă aveŃi alte probleme?
Restructurarea fiecărui spital va fi în sarcina consiliilor de administraŃie a
spitalului.
Aş vrea să vă aduc la cunoştinŃă un fapt deosebit de grav.
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Noi suntem cea mai reprezentativă instituŃie din judeŃul Teleorman, aleasă de
cetăŃenii acestui judeŃ.
Aşa după cum, probabil, aŃi citit în presă, se întâmplă în judeŃul nostru ceva
fără precedent, un primar ales a fost demis de prefectul judeŃului de două ori pentru
acelaşi motiv de “incompatibilitate”. După ce domnul primar s-a adresat instanŃei din
judeŃul Teleorman unde i s-a dat câştig de cauză, Prefectul a făcut recurs la Curtea de
Apel şi această instanŃă dându-i câstig de cauză tot primarului. Prefectul judeŃului a
afirmat public că îl va demite pe primaul comunei Troianul, pe motiv că este primar
PSD şi în aceste zile a emis un nou ordin de încetare, având aceeaşi motivaŃie.
Ieri au manifestat câteva sute de cetăŃeni din această comună care nu sunt de
acord cu acest lucru.
Astăzi au fost trimise acolo trupe de jandarmi care să asigure ordinea.
Vreau să vă informez că am trimis ieri o informare documentată primului
ministru şi ministrului Blaga şi am cerut să îl demită pe actualul prefect al judeŃului
Teleorman.
Dacă rămâne în funcŃie prefectul, înseamnă că guvernul îşi asumă
responsabilitatea pentru faptele făcute de prefectul de Teleorman. Acest lucru trebuie
să înceteze. Prefectul şi-a pierdut simŃul responsabilităŃii.
Pentru consilierii PDL fac o simplă solicitare colegială. CurătaŃi-vă de astfel de
oameni!
Următoarea şedinŃă de consiliu, aşa cum am discutat cu majoritatea colegilor, o
vom convoca spre sfârşitul lunii august.

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinŃei şi vă mulŃumesc
pentru participare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR AL JUDEłULUI,

Liviu Nicolae Dragnea

Silvia Oprescu
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