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PROCES VERBAL  
 

 al şedinŃei extraordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman  
din data de 7 septembrie 2010 

 
 
 
 

 Bună ziua, stimaŃi colegi, 
 Consiliul JudeŃean Teleorman a fost convocat în şedinŃă extraordinară astăzi, 7 
septembrie 2010, prin dispoziŃia nr. 349 din 3 septembrie 2010. 

La şedinŃă participă 30 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcŃie lipsind 
domnii consilieri Vătafu Teodor 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 publicat şi pe site-ul Consiliului judeŃean. 

Participă, în calitate de invitaŃi, directorii direcŃiilor şi funcŃionari publici din 
aparatul de specialitate al Consiliului judeŃean, directorii instituŃiilor din subordinea 
consiliului judeŃean 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  14 august 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 14 august 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, a fost întocmit următorul proiect al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
JudeŃean Teleorman nr. 15 din 5 februarie 2010. 

 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude Ńean 

Teleorman nr. 11 din 5 februarie 2010. 
 



 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al jude Ńului pe 
anul 2010. 

 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr.4, nr. 

5, nr.7, nr.8, nr. 10, nr. 11 şi nr. 12 la Hotărârea Consiliului JudeŃean 
Teleorman nr. 24 din 10 martie 2010. 

 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

JudeŃean Teleorman nr. 77 din 13 iulie 2010. 

 
6. Diverse. 

 
Supun la vot proiectul ordinii de zi.  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- 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 dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad 
Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea anexei nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 15 din 5 februarie 2010. 
 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 Putineanu Ion, secretarul comisiei juridice. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 voturi 

„împotrivă”. 
- 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. 15 din 5 februarie 2010, în 
vederea aprobării. 

 



 

 Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

Cu 24 voturi „pentru” şi 7 voturi „împotrivă” (domnii Iliescu Alexandru, Popescu 
Dumitru Dan, Savu Adrian, Vrăjitoarea Emilian, Ştefan Mihai Gabriel, Plopeanu 
Constantin şi doamna Vlad Elena) s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 15 din 5 februarie 2010. 

La punctul doi de la ordinea de zi tot domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu 
ne va prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului JudeŃean 
Teleorman nr. 11 din 5 februarie 2010. 
 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 Putineanu Ion, secretarul comisiei juridice. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 voturi 

„împotrivă”. 
- 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. 11 din 5 februarie 2010. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

Cu 24 voturi „pentru” şi 7 voturi „împotrivă” (domnii Iliescu Alexandru, Popescu 
Dumitru Dan, Savu Adrian, Vrăjitoarea Emilian, Ştefan Mihai Gabriel, Plopeanu 
Constantin şi doamna Vlad Elena) s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 11 din 5 februarie 2010. 

La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint raportul privind 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. 
- Domnul Putineanu Ion, secretarul comisiei juridice. 



 

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 voturi 
„împotrivă”. 

- 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 rectificarea 
bugetului propriu al judeŃului pe anul 2010. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

Cu 24 voturi „pentru” şi 7 voturi „împotrivă” (domnii Iliescu Alexandru, Popescu 
Dumitru Dan, Savu Adrian, Vrăjitoarea Emilian, Ştefan Mihai Gabriel, Plopeanu 
Constantin şi doamna Vlad Elena) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului propriu al judeŃului pe anul 2010. 

La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad 
Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea anexelor nr. 1, 
nr. 2, nr. 3, nr.4, nr. 5, nr.7, nr.8, nr. 10, nr. 11 şi nr. 12 la Hotărârea Consiliului 
JudeŃean Teleorman nr. 24 din 10 martie 2010. 

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 Putineanu Ion, secretarul comisiei juridice. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 voturi 

„împotrivă”. 
- 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 
anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr.4, nr. 5, nr.7, nr.8, nr. 10, nr. 11 şi nr. 12 la Hotărârea 
Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 24 din 10 martie 2010. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 



 

Cu 24 voturi „pentru” şi 7 voturi „împotrivă” (domnii Iliescu Alexandru, Popescu 
Dumitru Dan, Savu Adrian, Vrăjitoarea Emilian, Ştefan Mihai Gabriel, Plopeanu 
Constantin şi doamna Vlad Elena) s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr.4, nr. 5, nr.7, nr.8, nr. 10, nr. 11 şi nr. 12 la Hotărârea 
Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 24 din 10 martie 2010. 

La punctul cinci de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad 
Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea anexei la 
Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 77 din 13 iulie 2010. 

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 Putineanu Ion, secretarul comisiei juridice. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 voturi 

„împotrivă”. 
- 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 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 77 din 13 iulie 2010. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 77 din 13 iulie 2010. 

 
Trecem la ultimul punct „Diverse”. 

 
Dacă aveŃi alte probleme? 
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
DaŃi-mi voie să fac un anunŃ. 
În mape aveŃi noile formulare pentru declaraŃia de avere şi declaraŃia de interese 

conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcŃiilor şi demnităŃilor 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinŃarea, 
organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative şi o adresă în care este menŃionat 
termenul de 22 octombrie pentru depunerea acestora la DirecŃia AdministraŃie Publică 
Locală, fapt pentru care  vă rog să le depuneŃi în termen. Vă mulŃumesc. 



 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Vreau să vă informez şi să fac câteva comentarii cu ce s-a mai întâmplat de la 
ultima şedinŃă de consiliu. 
 Aproape toate actele administrative adoptate de Consiliul judeŃean sau emise de 
preşedintele Consiliului judeŃean, pentru asigurare managementului spitalelor preluate, 
au fost atacate de prefectul judeŃului Teleorman, astfel: dispoziŃia prin care s-a constituit 
comisia de verificare a activităŃii economico-financiare de la Spitalul JudeŃean de 
UrgenŃă Alexandria şi Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, hotărârea prin 
care s-au numit reprezentanŃii Consiliului judeŃean  în consiliile de administraŃie ale 
unităŃilor sanitare publice cu paturi, pentru care s-a preluat managementul asistenŃei 
medicale, precum şi dispoziŃia de numire a managerului interimar la Spitalul de 
Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede – unitate sanitară publică cu paturi, descentralizată, 
al cărei management al asistenŃei medicale a fost transferat Consiliului JudeŃean 
Teleorman.. 
 Sunt nişte abuzuri pe care noi le-am constatat la Spitalul de Pneumoftiziologie 
Roşiorii de Vede şi vom merge în instanŃâ.  
 În urma verificărilor făcute la acest spital s-a constatat că achiziŃiile realizate 
acolo au fost făcute cu încălcarea prevederilor legale şi cu diferenŃe mari de preŃ. 
 În acest sens, am pus pe site-ul consiliului judeŃean rezultatul verificărilor 
efectuate şi un studiu comparativ de preŃ al produselor achiziŃionate, care poate fi pus la 
dispoziŃia presei,  în condiŃiile în care Guvernul ia din banii alocaŃi judeŃului Teleorman 
să se vadă cum se aplică legea şi austeritatea în judeŃul Teleorman. 
 Am să vă dau doar câteva exemple de achiziŃii f ăcute: 
 De la firma S.C. Venus Mob SRL: 
 Scaun   72 lei, preŃ în magazin  345 lei achiziŃionat de spital 
 Birou   315 lei în magazin   925 lei achiziŃionat de spital 
 De la firme specializate 

Frigider  807 lei în magazin   1.900 lei achiziŃionat de spital 
Aer condiŃionat 879 lei în magazin   2.000 lei achiziŃionat de spital 
Televizor  1.000 lei în magazin  2.700 lei achiziŃionat de spital 
Jaluzele  52 lei/m.p.    125 lei/m.p. 
Mochetă  20 lei/m.p.    151 lei/m.p. achiziŃionat de 

spital, de la 20.000 lei cât ar fi fost total valoare în magazin , spitalul a plătit 151.000 
lei. 

Coş de gunoi 37 lei în magazin   238 lei achiziŃionat de spital 
 Pompă sumersibilă 1.800 lei în magazin  38.000 lei achiziŃionat de 
spital. 
 Sunt câteva exemple referitoare la modul în care s-au făcut achiziŃiile publice la 
Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede şi care pot continua. Cine este interesat 
poate consulta pe site-ul Consiliului JudeŃean Teleorman raportul de verificare a 
activităŃii economico-financiare a Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede 
întocmit la data de 16 august a.c. 
 Probabil că instituŃiile statului s-ar putea să se sesizeze, dar nu este obligatoriu. 
Eu, totuşi, am încredere în aceste instituŃii. 



 

 In altâ ordine de idei este de datoria mea să vă explic ce este cu scandalul cu 
prefecŃii  numiŃi temporar şi care nu au mai primit Hotârări de Guvern de a continua 
activitatea, pentru că am văzut şi în comunicatul de presă al InstituŃiei Prefectului 
JudeŃului Teleorman o necunoaştere a legislaŃiei şi a procedurilor simple de numire şi de 
eliberare din funcŃie a prefecŃilor. 
 În România sunt trei instituŃii care au atribuŃii în acest sens şi anume: 

Ministerul AdministraŃiei şi Internelor iniŃiază propunerea de numire, AgenŃia 
NaŃională a FuncŃionarilor Publici dă avizul, iar Guvernul, prin Hotărâre  îi numeşte. 

ÎnalŃii funcŃionari publici sunt numiŃi în funcŃie, temporar sau definitiv, în baza 
Legii nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare pe o durată de maximum şase luni. În mod excepŃional, conform 
aceluiaşi act normativ se poate face prelungirea cu încă trei luni. Prin O.U.G. nr. 
90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraŃiei publice locale, în 
mod excepŃional, la expirarea perioadei de 6 luni prevăzută de lege, aceasta  putea fi 
prelungită cu maxim 6 luni, într-un an calendaristic. 

Această ordonanŃă care completează Legea nr. 188/1999 crează cadrul legislativ 
prin care ei puteau prelungi termenul.  

Numirea temporară se face numai prin Hotărâre de Guvern individuală. 
În această situaŃie se vor face acŃiuni la instanŃă pentru a se constata că aceştia 

ocupă în mod abuziv aceste funcŃii şi se va cere anularea tuturor ordinelor emise de 
aceşti prefecŃi de la 2 aprilie 2010 până astăzi. 

În ceea ce priveşte judeŃul Teleorman, eu am făcut acest lucru ieri. 
Ministrul administraŃiei şi internelor şi prefectul nici măcar nu ştiu că s-a 

modificat legea, mai mult decât atât aşteptăm să vedem ce se întâmplă la instanŃă pentru 
prefecŃi ca înalŃi funcŃionari publici. Putem vorbi aici de constituirea unui grup mare în 
vederea săvârşirii unor infracŃiuni. 

Eu încă am convingerea şi nu cred că în atâtea judeŃe din România instanŃele pot 
fi presate de putere pentru a accepta ilegalitatea în care se află unii prefecŃi. 

Dacă dumneavoastră aveŃi de făcut comentarii?  
Dacă nu sunt,  vă mulŃumesc pentru participare şi ne vedem la şedinŃa următoare. 

  
  
 
 

PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR AL JUDEłULUI,   
                 
    Liviu Nicolae Dragnea                             Silvia Oprescu     
 
 
 


