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R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE łEAN  TELEORMAN 

 
 

PROCES VERBAL  
 al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman  

din data de 15 iunie 2010, orele 9,00 
 

  
 Bună dimineaŃa, stimaŃi colegi, 
 
 Consiliul JudeŃean Teleorman a fost convocat în şedinŃă ordinară astăzi, 15 
iunie 2010, prin dispoziŃia nr. 221 din 8 iunie a.c. 

La şedinŃă participă 31 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcŃie lipsind 
domnul Mocanu Virgil, şedinŃa de consiliu este legal constituită, astfel încât 
autoritatea publică judeŃeană să adopte 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 instituŃiilor 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 18 mai 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 18 mai 2010. 
 

Doamnelor şi domnilor,  
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale 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 aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale 

Consiliului JudeŃean Teleorman, pentru anul 2010. 
 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei,  a statului de funcŃii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale Camerei Agricole JudeŃene 
Teleorman, pentru anul 2010. 
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3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar pentru  persoanele 
adulte cu handicap asistate în centrele de îngrijire şi asistenŃă şi în centrele de 
recuperare şi reabilitare neuropsihiatric ă din cadrul DirecŃiei Generale de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Teleorman. 

 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei, a statului de funcŃii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de Pază a 
judeŃului Teleorman pentru anul 2010. 

 
5. 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 ce apar Ńin domeniului public al judeŃelui Teleorman. 

 
6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Deservire, 

Pază şi Protocol, a unui spaŃiu proprietate publică a judeŃului Teleorman. 
 
7. Proiect de hotărâre privind darea în folosinŃă gratuită a unui spaŃiu 

proprietate publică a judeŃului Teleorman. 
 
8. Proiect de hotărâre privind darea în folosinŃă gratuită a unor spaŃii din 

„Palatul Administrativ”, proprietate public ă a statului, aflat în administrarea 
Consiliului JudeŃean Teleorman. 

 
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude Ńean 

Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 pentru aprobarea Programului de 
transport public jude Ńean de persoane prin curse regulate, valabil pentru 
perioada 2008-2011. 

 
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosin Ńă gratuită a unui spaŃiu 

proprietate publică a judeŃului Teleorman. 
 
 
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.1 la Hotărârea 

Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind 
reorganizarea Comisiei pentru protecŃia copilului, organ de specialitate, fără 
personalitate juridică, al Consiliului JudeŃean Teleorman. 

 
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude Ńean 

Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009 privind aprobarea Proiectului „Reabilitare 
Spital JudeŃean de UrgenŃă Alexandria” şi a cheltuielilor necesare 
implementării. 

 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat înt re judeŃul 

Teleorman, prin Consiliul JudeŃean Teleorman, cu comuna Saelele, prin 
Consiliul Local Saelele şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
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Copilului Teleorman, în vederea realizării obiectivului: „Centru social pentru 
îngrijire b ătrâni şi persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleaşov, 
judeŃul Teleorman”. 

 
14. Diverse. 
 
 Înainte de a supune spre aprobare ordinea de zi publicată în presă vă aduc la 
cunoştinŃă următoarele: 

- iniŃiatorul proiectului de hotărâre de la punctul nr. 7 privind darea în 
folosinŃă gratuită a unui spaŃiu proprietate publică a judeŃului Teleorman, domnul Vlad 
Eugen Ovidiu, a solicitat retragerea acestui proiect, deoarece au apărut şi alte 
solicitări, iar spaŃiile existente în clădirea din strada Ion Creangă nr. 52-54 trebuie 
distribuite în aşa fel încât să acopere toate solicitările; 

- vă propun ca în locul proiectului de hotărâre retras să introducem proiectul 
de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă la dispoziŃia consiliului judeŃean şi 
rectificarea bugetului propriu al judeŃului, pe anul 2010, ca urmare a reaşezării pe 
capitole a unor sume din bugetul judeŃului. 

Supun la vot proiectul ordinii de zi cu modificarea şi completarea propusă.  
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 
 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi modificat şi 
completat. 

 
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 
aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Consiliului JudeŃean Teleorman, 
pentru anul 2010. 

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? 

Nu sunt, în aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcŃii ale Consiliului JudeŃean Teleorman, pentru anul 
2010, 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 hotărâre privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcŃii ale Consiliului JudeŃean Teleorman, pentru anul 
2010. 

La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru 
modificarea organigramei,  a statului de funcŃii şi a Regulamentului de organizare şi 
funcŃionare ale Camerei Agricole JudeŃene Teleorman, pentru anul 2010. 

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 modificarea 
organigramei,  a statului de funcŃii şi a Regulamentului de organizare şi funcŃionare 
ale Camerei Agricole JudeŃene Teleorman, pentru 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 pentru modificarea 
organigramei,  a statului de funcŃii şi a Regulamentului de organizare şi funcŃionare 
ale Camerei Agricole JudeŃene Teleorman, pentru anul 2010. 

La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
stabilirea costului mediu lunar pentru persoanele adulte cu handicap asistate în 
centrele de îngrijire şi asistenŃă şi în centrele de recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
Copilului Teleorman. 

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 stabilirea 
costului mediu lunar pentru persoanele adulte cu handicap asistate în centrele de 
îngrijire şi asistenŃă şi în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică din 
cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 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 stabilirea 
costului mediu lunar pentru persoanele adulte cu handicap asistate în centrele de 
îngrijire şi asistenŃă şi în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică din 
cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Teleorman. 

La punctul patru de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru 
modificarea organigramei, a statului de funcŃii şi a Regulamentului de organizare şi 
funcŃionare ale DirecŃiei Generale de Pază a judeŃului Teleorman pentru anul 2010. 

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 modificarea 
organigramei, a statului de funcŃii şi a Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale 
DirecŃiei Generale de Pază a judeŃului Teleorman pentru 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 pentru modificarea 
organigramei, a statului de funcŃii şi a Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale 
DirecŃiei Generale de Pază a judeŃului Teleorman pentru anul 2010. 

La punctul cinci de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad 
Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind modificarea anexei nr. 1 
la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind 
reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor ce aparŃin domeniului public al 
judeŃelui Teleorman. 

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 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. 
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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 ce aparŃin domeniului public 
al judeŃelui 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 ce aparŃin domeniului public 
al judeŃelui Teleorman. 

La punctul şase de la ordinea de zi tot domnul vicepreşedinte Vlad Eugen 
Ovidiu ne va prezenta expunerea de motive privind darea în administrare Serviciului 
de Deservire, Pază şi Protocol, a unui spaŃiu proprietate publică a judeŃului Teleorman. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Rog pe domnul Gâdea Adrian IonuŃ, preşedintele comisiei juridice, să prezinte 

raportul de avizare. 
 Domnul Gâdea 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 darea în 
administrare Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol, a unui spaŃiu proprietate 
publică a 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 privind darea în 
administrare Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol, a unui spaŃiu proprietate 
publică a judeŃului Teleorman. 

La punctul şapte de la ordinea de zi vă prezint raportul privind utilizarea 
fondului de rezervă la dispoziŃia consiliului judeŃean şi rectificarea bugetului propriu 
al judeŃului, pe anul 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. 



 7 

- 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 utilizarea 
fondului de rezervă la dispoziŃia consiliului judeŃean şi 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 utilizarea 
fondului de rezervă la dispoziŃia consiliului judeŃean şi rectificarea bugetului propriu 
al judeŃului, pe anul 2010. 

La punctul opt de la ordinea de zi  dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad 
Eugen Ovidiu pentru a ne prezenta expunerea de motive privind darea în folosinŃă 
gratuită a unor spaŃii din „Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în 
administrarea Consiliului JudeŃean Teleorman. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Rog pe domnul Gâdea Adrian IonuŃ, preşedintele comisiei juridice, să prezinte 

raportul de avizare. 
 Domnul Gâdea 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 darea în 
folosinŃă gratuită a unor spaŃii din „Palatul Administrativ”, proprietate publică a 
statului, aflat în administrarea Consiliului JudeŃean Teleorman, în vederea adoptării. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în 
folosinŃă gratuită a unor spaŃii din „Palatul Administrativ”, proprietate publică a 
statului, aflat în administrarea Consiliului JudeŃean Teleorman. 

La punctul nouă de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte 
Vlad Eugen Ovidiu pentru a ne  prezenta expunerea de motive pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 pentru aprobarea 
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Programului de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate, valabil 
pentru perioada 2008-2011. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Rog preşedinŃii comisiilor economică si urbanism, să prezinte rapoartele de 

avizare. 
-Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice 
- Comisia economică 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 
Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 pentru aprobarea 
Programului de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate, valabil 
pentru perioada 2008-2011, în vederea adoptării. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 pentru aprobarea 
Programului de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate, valabil 
pentru perioada 2008-2011. 

La punctul 10 de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad 
Eugen Ovidiu pentru a ne prezenta expunerea de motive privind darea în folosinŃă 
gratuită a unui spaŃiu proprietate publică a judeŃului Teleorman. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Rog pe domnul Gâdea Adrian IonuŃ, preşedintele comisiei juridice, să prezinte 

raportul de avizare. 
Domnul Gâdea 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 darea în 
folosinŃă gratuită a unui spaŃiu proprietate publică a 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 hotărâre privind darea în 

folosinŃă gratuită a unui spaŃiu proprietate publică a judeŃului Teleorman. 
La punctul 11 de la ordinea de zi  dau cuvântul doamnei Oprescu 

Silvia,secretarul judetului, pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea 
şi completarea art.1 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 71 din 30 
decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecŃia copilului, organ de 
specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului JudeŃean Teleorman. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Rog pe domnul Gâdea Adrian IonuŃ, preşedintele comisiei juridice, să prezinte 

raportul de avizare. 
Domnul Gâdea 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 modificarea şi 
completarea art.1 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 71 din 30 
decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecŃia copilului, organ de 
specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului JudeŃean 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 şi 
completarea art.1 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 71 din 30 
decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecŃia copilului, organ de 
specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului JudeŃean Teleorman. 

La punctul 12 de la ordinea de zi  dau cuvântul domnului vicepresedinte Balan 
Ilie, pentru a prezenta expunerea de motive privind modificarea Hotărârii Consiliului 
JudeŃean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009 privind aprobarea Proiectului „Reabilitare 
Spital JudeŃean de UrgenŃă Alexandria” şi a cheltuielilor necesare implementării . 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Rog preşedinŃii comisiilor economică şi urbanism să prezinte rapoartele de 

avizare. 
-Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice 
- Comisia economică 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. 
 Nu sunt, în aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009 privind aprobarea 
Proiectului „Reabilitare Spital JudeŃean de UrgenŃă Alexandria” şi a cheltuielilor 
necesare implementării, 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 
Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009 privind aprobarea 
Proiectului „Reabilitare Spital JudeŃean de UrgenŃă Alexandria” şi a cheltuielilor 
necesare implementării. 

La punctul 13 de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepresedinte Balan 
Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea Acordului de parteneriat 
între judeŃul Teleorman, prin Consiliul JudeŃean Teleorman, cu comuna Saelele, prin 
Consiliul Local Saelele şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
Teleorman, în vederea realizării obiectivului: „Centru social pentru îngrijire bătrâni şi 
persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleaşov, judeŃul Teleorman”. 

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 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 aprobarea 
Acordului de parteneriat între judeŃul Teleorman, prin Consiliul JudeŃean Teleorman, 
cu comuna Saelele, prin Consiliul Local Saelele şi DirecŃia Generală de AsistenŃă 
Socială şi ProtecŃia Copilului Teleorman, în vederea realizării obiectivului: „Centru 
social pentru îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat 
Pleaşov, judeŃul Teleorman”, în vederea aprobării. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
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- AbŃineri ? 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Acordului de parteneriat între judeŃul Teleorman, prin Consiliul JudeŃean Teleorman, 
cu comuna Saelele, prin Consiliul Local Saelele şi DirecŃia Generală de AsistenŃă 
Socială şi ProtecŃia Copilului Teleorman, în vederea realizării obiectivului: „Centru 
social pentru îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat 
Pleaşov, judeŃul Teleorman”. 
 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.  
 

x 
 

Odată cu convocarea dumneavoastră pentru şedinŃă aŃi fost rugaŃi să accesaŃi 
site-ul nostru www.cjteleorman.ro unde am postat raportul  privind modul de 
îndeplinire a atribuŃiilor proprii şi a hotărârilor consiliului judeŃean pe anul 2009, fapt 
pentru care până la şedinŃa următoare, dacă aveŃi observaŃii, întrebări, vă rog să le 
prezentaŃi la secretarul judeŃului. 

 
În mape aveŃi o Informare privind activitatea desfăşurată de Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică Teleorman pe trimestrul I/2010. 
 

x 
 
 În urma studiului efectuat dacă aveŃi întrebări sau observaŃii în legătură cu acest 
material? 
  

x 
 

Nefiind, doresc să vă informez că a fost prezentă delegaŃia oficială din China 
condusă de viceguvernatorul provinciei Anhiu – Ni Fade, provincie dezvoltată din 
punct de vedere economic, în primul trimestru al anului 2010 având o creştere 
economică de 14,9%, cu o populaŃie de 68 milioane locuitori,  

Ieri am avut o discuŃie cu ambasadorul Chinei, urmând ca în câteva zile să ne 
răspundă la invitaŃia noastră legată de colaborarea în următoarele domenii : social -
cultural, educaŃie, tineret, comerŃ, protecŃia mediului, dezvoltarea turismului, industrie 
alimentară şi agricultură. 

Au fost prezentate colegilor noştri din China o serie de oportunităŃi de investiŃii 
publice şi private. 

Cert este că viceguvernatorul şi-a exprimat intenŃia de înfrătire , dar la ei este o 
procedură greoaie, la noi este nevoie de un aviz de la Ministerul Afacerilor Externe. 

Domeniile de dezvoltare sunt compatibile cu ceea ce avem noi în judeŃ. 
Am discutat şi de posibilitatea construirii unui şantier naval şi a unei 

hidrocentrale pe Dunăre. 
De asemenea, sunt interesaŃi să se implice în construirea unei autostrăzi. 
Eu am foarte mari speranŃe în această relaŃie, deşi acum resursele sunt limitate. 
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Sper ca în perioada următoare să avem reacŃia autorităŃilor centrale în domeniu. 
Am discutat despre aceste probleme şi cu domnul Gherghina de la Ministerul 

FinanŃelor. 
Se doreşte ca prin taxe să-şi acopere cheltuielile efectuate la noi în judeŃ. 
Trebuie să găsim o modalitate prin care să realizăm obiective locale, fiind o 

sursă serioasă de investiŃie. 
Cei care au relaŃii de colaborare cu China au simŃit beneficiul şi au un 

parteneriat fructuos. China este o rază de soare. 
O să vă Ńin la curent cu evenimentele acestei relaŃii. 
 

x 
 
Dacă mai sunt alte probleme? 
Domnul Răicescu Marian. 
Fiind perioada concediilor, dorim ca şedinŃele de consiliu să fie la începutul 

lunii iulie şi sfârşitul lunii august. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Da, o să avem în vedere. 

Începând de azi ar trebui să curgă termenul de preluare a spitalelor. Datoriile acestora 
sunt luate de stat, dar este posibil să preluăm spitalele cu datorii, ceea ce încalcă două 
legi, legea finanŃelor publice şi  legea descentralizării. 
 Sunt tot felul de zvonuri că nu ar mai avea bani.  Casa NaŃională de Asigurări de 
Sănătate. 
 Ştiu că Spitalul JudeŃean de UrgenŃă Alexandria este în proces cu Casa de 
Asigurări de Sănătate pentru că nu au fost decontate serviciile medicale.  

Toate spitalele trebuie să le preluăm, cu excepŃia Spitalului “Caritas” şi a 
Spitalului de la Turnu Măgurele care vor fi preluate de Consiliul Local Roşiorii de 
Vede şi respectiv, Consiliul Local Turnu Măgurele. 

Va trebui să facem un audit rapid să vedem dacă au datorii, de unde provin şi 
dacă achiziŃiile publice au fost făcute cu respectarea legii. 

Decizia va fi luată în plenul consiliului judeŃean. 
 

 Dacă aveŃi întrebări. 
 Nefiind şi epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinŃei şi vă 
mulŃumesc pentru participare. 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEłULUI,   
                 
    Liviu Nicolae Dragnea                     Silvia Oprescu     
 


