ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman
din data de 17 noiembrie 2010, orele 11,00
Bună ziua, stimaŃi colegi,
Am convocat, în şedinŃă ordinară Consiliul JudeŃean Teleorman, prin dispoziŃia
nr. 496 din 11 noiembrie 2010, astăzi, 17 noiembrie a.c.
La şedinŃă participă 27 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcŃie lipsind
domnii consilieri Drăcman Lucian, Mocanu Virgil, Vrăjitoarea Emilian, Plopeanu
Constantin şi Gâdea Adrian IonuŃ, şedinŃa de consiliu este legal constituită, astfel încât
autoritatea publică judeŃeană poate adopta hotărâri valabile.
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 unor instituŃii publice
din subordine, care au tangenŃă cu problematica de la ordinea de zi, precum şi
reprezentanŃi ai presei scrise şi audio-vizuale.
Procesul - verbal al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman din data
de 29 octombrie 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 29 octombrie 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 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului
JudeŃean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea şi însuşirea
inventarului bunurilor care aparŃin domeniului public al judeŃului
Teleorman.
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaŃie publică a unui
imobil din domeniul privat al judeŃului Teleorman .
3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Muzeului JudeŃean
Teleorman, a unui imobil proprietate publică a judeŃului Teleorman.
4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Bibliotecii JudeŃene “Marin
Preda”, a unui imobil proprietate publică a judeŃului Teleorman.
5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare DirecŃiei Generale de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Teleorman, a unor imobile proprietate
publică a judeŃului Teleorman.
6. Diverse.
StimaŃi colegi,
łinând cont de faptul că, în cursul acestei săptămâni trebuie încheiată
documentaŃia pentru obŃinerea finanŃării unui proiect de interes judeŃean, vă rog a
aproba includerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea
Acordului de parteneriat între judeŃul Teleorman, prin Consiliul JudeŃean
Teleorman, şi S.C. Voinea Business Development în vederea implementării
proiectului ,,Formare profesională şi expertiză antreprenorială pentru
persoanele din mediul rural,,.
Supun la vot proiectul ordinii de zi cu completarea propusă .
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi completat cu acest
proiect de hotărâre.
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.
Domnul Putineanu Ion.
Domnule preşedinte, pentru că a fost un număr mic de proiecte de hotărâri şi am
avut timp suficient să le studiem şi să le aprofundăm în şedintele pe comisii, vă propun
să nu mai fie prezentate expunerile de motive.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Supun la vot propunerea domnului Putineanu Ion.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.
Primul punct de la ordinea de zi se referă la modificarea anexei nr. 1 la
Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind
reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care aparŃin domeniului public al
judeŃului Teleorman.
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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 Putineanu Ion, secretarul 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 pentru modificarea
anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001
privind reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care aparŃin domeniului
public al judeŃului 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 pentru modificarea
anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001
privind reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care aparŃin domeniului
public al judeŃului Teleorman.
Punctul doi de la ordinea de zi se referă la aprobarea vânzării prin licitaŃie
publică a unui imobil din domeniul privat al judeŃului Teleorman .
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 Putineanu Ion, secretarul 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 aprobarea
vânzării prin licitaŃie publică a unui imobil din domeniul privat al judeŃului
Teleorman, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
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- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
vânzării prin licitaŃie publică a unui imobil din domeniul privat al judeŃului
Teleorman..
La punctul trei de la ordinea de zi avem darea în administrare Muzeului
JudeŃean Teleorman, a unui imobil proprietate publică a judeŃului Teleorman.
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 Putineanu Ion, secretarul 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?
Am eu o observaŃie.
La art. 3 alin. (1) nu sunt de acord cu termenul “dispune”. Doamna TânŃăreanu,
vreŃi să dispuneŃi de imobil, să-l vindeŃi?
Doamna TânŃăreanu Ecaterina.
Nu, după bunul plac, ci în condiŃiile legii..
Evident că în termenul “dispune” nu se pune problema vânzării
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Vă rog să fiŃi de acord cu următoarea formulare:
„Titularul dreptului de administrare poate să posede şi să folosească bunul
imobil în condiŃiile prin care i-a fost dat în administrare”.
Supun la vot.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri?
În unanimitate de voturi s-a aprobat reformularea alin. (1) al art.3.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare Muzeului
JudeŃean Teleorman, a unui imobil proprietate publică a judeŃului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în
administrare Muzeului JudeŃean Teleorman, a unui imobil proprietate publică a
judeŃului Teleorman.
Punctul patru de la ordinea de zi priveşte darea în administrare Bibliotecii
JudeŃene “Marin Preda”, a unui imobil proprietate publică a judeŃului Teleorman.
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- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
- Domnul Putineanu Ion, secretarul 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.
La acest proiect de hotărâre am aceeaşi observaŃie, şi anume:
Alin. (1) al art. 3 să aibă următoarea formulare:
„Titularul dreptului de administrare poate să posede şi să folosească bunul
imobil în condiŃiile prin care i-a fost dat în administrare”.
Supun la vot.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri?
În unanimitate de voturi s-a aprobat reformularea alin. (1) al art.3.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare Bibliotecii
JudeŃene “Marin Preda”, a unui imobil proprietate publică a judeŃului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în
administrare Bibliotecii JudeŃene “Marin Preda”, a unui imobil proprietate publică a
judeŃului Teleorman.
Punctul cinci de la ordinea de zi priveşte darea în administrare DirecŃiei
Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Teleorman, a unor imobile
proprietate publică a judeŃului Teleorman.
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 Putineanu Ion, secretarul 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.
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Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaŃi.
Şi la acest proiect de hotărâre am aceeaşi observaŃie: la art. 4 alin. (1) să fie
reformulat astfel:
„Titularul dreptului de administrare poate să posede şi să folosească bunul
imobil în condiŃiile prin care i-a fost dat în administrare”.
Supun la vot.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri?
În unanimitate de voturi s-a aprobat reformularea alin. (1) al art.4
Vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare DirecŃiei Generale
de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Teleorman, a unor imobile proprietate
publică a judeŃului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în
administrare DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Teleorman,
a unor imobile proprietate publică a judeŃului Teleorman.
La următorul punct de la ordinea de zi avem aprobarea Acordului de
parteneriat între judeŃul Teleorman, prin Consiliul JudeŃean Teleorman, şi S.C. Voinea
Business Development în vederea implementării proiectului ,,Formare profesională şi
expertiză antreprenorială pentru persoanele din mediul rural,,.
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
- Domnul Putineanu Ion, secretarul 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.
Domnul Vătafu Cătălin.
Domnule preşedinte, cu permisiunea dumneavoastră, aş vrea să fac câteva
comentarii: în primul rand, iniŃiativa consiliului judeŃean este una lăudabilă, întrucât
rata şomajului în judeŃul Teleorman depăşeşte cu mult rata şomajului de la nivel
naŃional (10% faŃă de 7%).
În acelaşi timp nu pot să nu remarc slaba pregătire a acestui proiect de hotărâre
prezentat pe ultima sută de metri, azi dimineaŃă.
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Cu privire la selectarea acestui partener, în raportul de specialitate scrie că
această societate are o îndelungată experienŃă în domeniul formării profesionale şi a
prestat servicii de formare la nivel de conducere pentru companii multinaŃionale.
Grupul Ńintă este reprezentat de cetăŃeni din mediul rural cu grad de instruire
mult inferior faŃă de cel obişnuit. Se vorbeşte despre crearea unui website al
proiectului. Mă îndoiesc de utilitatea acestuia, în condiŃiile în care informatizarea în
mediul rural este scăzută.
Nu se spune unde se deschide Biroul de informatizare profesională. Dacă acest
birou va fi în Alexandria, mă îndoiesc că cineva de la Saelele, spre exemplu, va
beneficia de consultanŃă.
Referitor la modul în care a fost selecŃionat grupul Ńintă, din ce localităŃi provin
aceşti oameni?
Tematica cursurilor nu mi se pare tocmai potrivită – manager al resurselor
umane la întreprinderi mici.
Referitor la potenŃialul turistic sunt de acord că ar trebui stimulat, dar nu avem
obiective turistice.
La cap. 7 din acord – “angajamente financiare între parteneri” - nu se vorbeşte
de cheltuieli neeligibile, valoarea neeligibilă a proiectului este de 115860 lei, cine
suportă aceste cheltuieli şi cheltuielile indirecte?
Se ştie cine este solicitantul, cine este partenerul, dar nu rezultă cine este
beneficiarul.
În condiŃiile în care am o serie de semne de întrebare şi în absenŃa unor lămuriri,
grupul de consilieri PDL va vota împotrivă.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Înainte de a ruga colegii să răspundă rechizitoriului prezentat, mai am o
observaŃie. Nu este nici o noutate că reprezentanŃii Guvernului României au acest
comportament, sunteŃi consilierul primului ministru, dar sunteŃi şi consilier judeŃean şi
spuneŃi că acest judeŃ nu are nici o şansă.
Discutăm că sunt şomeri. Nu trebuie să le dăm o şansă de reconversie
profesională?
Dincolo de toate acestea eu susŃin acest proiect din două motive, atragerea
fondurilor europene în judeŃ şi dăm o şansă acestor oameni să trăiască mai bine.
La sate există şi televiziune şi internet şi vrem să le dăm acestor cetăŃeni
posibilitatea să folosească mijloace moderne.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu.
DaŃi-mi voie să fac câteva precizări pentru că eu am mai discutat şi cu ceilalŃi
colegi în comisii şi reiau ce am spus.
Acest proiect are ca scop atragerea unor bani europeni în judeŃ. Nu sunt bani din
bugetul consiliului judeŃean decât într-o mică măsură.
Partea care vine de la Uniunea Europeană este prin programul operaŃional
sectorial, deci este într-o zonă în care sigur ne vin banii.
Acest proiect are ca scop în principal asigurarea consultanŃei pentru manageri şi
pentru şomerii între 18 şi 24 ani, oameni care au nevoie la un anumit moment de
programul de organizare în domeniul resurselor umane.
În ceea ce priveşte selectarea acestui partener, nu s-a făcut pe bază de
licitaŃie, ci dintre ofertele depuse.
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AnunŃul a fost publicat pe site-ul Consiliului JudeŃean Teleorman şi selecŃia s-a
făcut între doi ofertanŃi.
S-ar putea să spună cineva că acest proiect nu aduce mari beneficii pentru judeŃ.
Eu cred că trebuie să încercăm atâta timp cât ni se oferă nişte bani. După părerea mea,
nu există în judeŃ 2-3 primării care să nu aibă internet.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Sunt tineri între 18 şi 24 ani care au telefoane mobile. Au posibilitatea de a
accesa internetul de acasă. Am fost foarte surprins de intervenŃia domnului Vătafu
Cătălin.
Dacă această societate are competenŃă să acorde consultanŃă la un nivel mai
înalt, nu cred că nu poate acorda consultanŃă şi la un nivel mai mic.
Probabil a fost puŃin timp de analiză a acestui proiect, dar am simŃit puŃină
răutate şi intenŃia de blocare a acestuia.
Domnul Zavera Nicolae.
Vreau să-mi exprim un punct de vedere. Am fost surprins de intervenŃia
colegului de a face trimitere la om bogat-om sărac punând în inferioritate locuitorii
satelor.
Acest mod de a diviza societatea este periculos şi neproductiv. Doresc să salut
iniŃiativa Consiliului JudeŃean Teleorman de a duce la nivelul de înŃelegere şi
implicare a tuturor oamenilor din judeŃ.
Nu este deloc grav, în contextul actual, când facultăŃile produc pe bandă
absolvenŃi de studii superioare. În urma instruirii, chiar şi în domeniul rural, aceştia îşi
pot folosi cunoştinŃele dacă nu în judeŃ, în afara judeŃului.
Domnul Vătafu Cătălin.
Cu permisiunea dumneavoastră, v-aş cere drept la replică la observaŃiile pe care
le-aŃi făcut.
IntervenŃia mea avea drept scop atragerea unui semnal de alarmă vis-a-vis de
modul heirupist în care a fost pregătit acest proiect de hotărâre.
A ne acuza pe noi de blocaj mi se pare un lucru ipocrit pentru că ştiŃi bine că nu
avem o susŃinere suficientă încât să blocăm un proiect de hotărâre.
Dar nu vom accepta să aprobăm acest proiect.
Presupun că tot noi blocăm şi legea educaŃiei, motiv pentru care, ca să-i răspund
şi colegului, tot sistemul de educaŃie din România produce pe bandă rulantă absolvenŃi
de studii universitare care sunt şomeri garantaŃi în câmpul muncii.
Din cauza asta suntem noi vinovaŃi că blocăm legea educaŃiei la senat şi nu
vrem să reformăm acest sistem?
Nu am vrut în nici un caz să persiflez populaŃia din mediul rural.
Mă refeream la faptul că nu văd utilitatea unei componente de resurse umane
din acest proiect.
Dacă dumneavoastră aveŃi informaŃii că toŃi aceşti tineri au posibilităŃi să
acceseze internetul de pe telefon mobil, eu cred că nu au posibilitatea materială de a
deŃine astfel de telefoane şi abonamente.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
AŃi ales un pretext greşit. Pentru acest proiect care ar aduce bani europeni există
o şansă. RaŃiunea mea este să oferim şanse de reformare pentru oamenii şi şomerii
acestui judeŃ.
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Nu puteŃi să cereŃi garanŃii de 100% în cazul acestui proiect.
În ceea ce priveşte utilitatea, cred că va fi foarte util, nu am accesat până acum
acest tip de proiect.
Doamna Tîrnăcop Aurica.
Eu cred că este cazul să revenim cu picioarele pe pământ. Suntem în consiliul
judeŃean şi să nu se trăiască cu impresia că oamenii acestui judeŃ sunt slab pregătiŃi. Ei
sunt foarte bine pregătiŃi, dacă ne coborâm la nivelul Ńăranilor, observăm lucrul acesta.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Nu vreau să vă supăraŃi pe mine, dar vreau să vă corectez. Formularea era să ne
ridicăm la nivelul Ńăranilor, nu să ne coborâm.
Doamna Tîrnăcop Aurica.
Eu am 40 de ani de activitate. Trebuie să cunoşti oamenii, să lucrezi cu ei şi să-i
faci să progreseze. Oamenii din mediul rural vor să se perfecŃioneze. Şi cum putem
face acest lucru decât prin programe. Trebuie să accesăm toate proiectele pentru a
rezolva problemele comunităŃilor.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Vă mulŃumesc.
Domnul Ion Petre.
AfirmaŃiile care s-au făcut sunt politice. Eu am o nedumerire, deja proiectul este
în curs de executare. Este corect din punct de vedere tehnic?
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Este depusă cererea de finanŃare. Acum urmează să depunem documentele
necesare dacă aprobăm acest proiect. Acordul este unul dintre ele.
Vreau să-mi cer scuze pentru eventualele afirmaŃii care au deranjat, am fost pur
şi simplu surprins, nu e nimic personal.
Sunt foarte multe primării care sunt blocate să depună proiecte din vina
instituŃiilor guvernamentale. Astfel, există o înŃelegere între Oficiul de Cadastru şi
Prefectură. Când vin cu proiectele, primarilor li se cere “avizul de legalitate”.
Prefectul dă “aviz de legalitate” ceea ce nu este corect. Acest lucru nu este obligatoriu.
Este un lucru abuziv. Trebuie să se revină la o funcŃionalitate corectă şi legală. Aceste
blocaje administrative afectează comunităŃile locale. Am înŃeles că există un obicei ca
Prefectura să atace toate hotărârile.
La un moment dat această situaŃie se va rezolva, dar până atunci judeŃul are de
pierdut.
Domnul Vătafu Cătălin
IntervenŃia mea îşi propunea să aducă mai multe clarificări, nu să blocheze acest
proiect care ne-a fost prezentat chiar azi, în mape.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Nu aŃi avut la începutul şedinŃei nicio observaŃie că nu aŃi avut timp să analizaŃi
proiectul de hotărâre. Când s-a făcut propunerea de a nu mai prezenta expunerile de
motive pentru că au fost analizate temeinic în şedinŃele de comisii, nu aŃi ridicat nicio
obiecŃie.
Neavând nici o observaŃie atunci, am luat intervenŃia dumneavoastră drept
intervenŃie politicienească.
În continuare, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de
parteneriat între judeŃul Teleorman, prin Consiliul JudeŃean Teleorman, şi S.C. Voinea
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Business Development în vederea implementării proiectului ,,Formare profesională şi
expertiză antreprenorială pentru persoanele din mediul rural,,.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
Cu 22 voturi „pentru” şi 6 împotrivă” (doamna Frăsineanu Fulvia şi domnii Şuică
Iulian, Vătafu Cătălin, Răicescu Marian, Ogrăzeanu Teodor şi Ion Petre) s-a aprobat
proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între judeŃul
Teleorman, prin Consiliul JudeŃean Teleorman, şi S.C. Voinea Business Development
în vederea implementării proiectului ,,Formare profesională şi expertiză
antreprenorială pentru persoanele din mediul rural,,.
În mape aveŃi o Informare privind activitatea desfăşurată de Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică Teleorman pe trimestrul III/2010.
Dacă sunt întrebări sau observaŃii în legătură cu acest material?
Nefiind, în aceste condiŃii, trecem la ultimul punct „Diverse”.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Vă rog să studiaŃi activitatea “excepŃională” a Inspectoratului JudeŃean de
PoliŃie Teleorman prezentată în informare.
Vreau ca domnul Putineanu Ion să-i transmită domnului inspector şef că
fenomenul infracŃional la nivelul localităŃilor rurale a crescut alarmant, se fură din
curŃile cetăŃenilor, din camp, a fost scăpat din mână acest lucru.
Nu mai există o autoritate care să fie respectată. Vă rog pe dumneavoastră, ca
reprezentant al consiliului judeŃean, să prezentaŃi acest lucru în şedinŃa ATOP şi să
cereŃi explicaŃii oficiale.
Vreau să vă informez că, în sfârşit, în urma numeroaselor demersuri la
Ministerul Dezvoltării s-a hotărât să se aloce bani pentru asfaltarea drumului dintre
Turnu Măgurele şi Islaz, drum care nu a fost asfaltat niciodată.
Trebuie să mulŃumim noii conduceri a ministerului.
Într-un timp relativ scurt se va asfalta.
Vreau să mai fac o precizare. Acum o săptămână sau două, domnul primar de la
Vedea, încurajat de prefect, a scos oamenii în stradă şi a blocat drumul Coşoteni
Albeşti pentru a forŃa consiliul judeŃean să aloce bani pentru acest sector de drum.
Sunt dator să spun cetăŃenilor de acolo, prin intermediul presei că, Consiliul
JudeŃean Teleorman a avut o sumă clară pentru refacerea acestui drum Coşoteni
Albeşti, în valoare de 40 mild. lei vechi. Prin OrdonanŃa Guvernului de diminuare a
bugetului pe anul 2010 ne-au fost retraşi aceşti bani.
Anul viitor vom prevede din nou această sumă în buget.
Ca o concluzie, acest sector de drum este licitat, banii au fost prevăzuŃi, dar
Guvernul i-a luat.
Am vrut să fac precizarea asta deoarece primarul de la comuna Vedea nu
procedează bine şi pe oamenii din comună nu-i ajută acest comportament. Poate să
facă şi el solicitări de fonduri către Guvern. Noi am trimis o adresă la InstituŃia
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Prefectului ca reprezentant al Guvernului să facă demersurile necesare pentru acest
drum.
Dacă mai aveŃi alte probleme?
Nemaifiind şi epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinŃei. Vă
mulŃumesc pentru participare şi ne revedem în luna decembrie.

PREŞEDINTE,

SECRETAR AL JUDEłULUI,

Liviu Nicolae Dragnea

Silvia Oprescu
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