ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN

PROCES VERBAL
al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman
din data de 30 septembrie 2010, orele 11,00

Bună ziua, stimaŃi colegi,
Consiliul JudeŃean Teleorman a fost convocat în şedinŃă ordinară astăzi, 30
septembrie 2010, prin dispoziŃia nr.385 din 17 septembrie a.c.
La şedinŃă participă 30 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcŃie lipsind
domnii Gâdea Adrian IonuŃ şi Mocanu Virgil, şedinŃa de consiliu este legal constituită,
astfel încât autoritatea publică judeŃeană poate 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 extraordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman din
data de 7 septembrie 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 extraordinare a
Consiliului JudeŃean din 7 septembrie 2010.
x
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. 2 la Hotărârea
Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010 privind
actualizarea inventarului bunurilor care aparŃin domeniului privat al
judeŃului Teleorman.
2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului JudeŃean Teleorman
pentru închirierea, prin licitaŃie publică, a unor spaŃii din incinta Centrului
de Sănătate Cervenia, proprietate publică a judeŃului Teleorman.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010.
4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de
AmbulanŃă JudeŃean Teleorman, a unor spaŃii proprietate publică a
judeŃului.
5. 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.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a
managementului Centrului JudeŃean de Conservare şi Promovare a
Culturii TradiŃionale Teleorman, instituŃie publică de cultură aflată în
subordinea Consiliului JudeŃean Teleorman.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a
managementului Muzeului JudeŃean Teleorman, instituŃie publică de
cultură aflată în subordinea Consiliului JudeŃean Teleorman.
8. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeŃului
Teleorman a clădirilor, instalaŃiilor şi echipamentelor de la depozitul
Central de la Mavrodin.
9. Diverse.
Înainte de a supune spre aprobare ordinea de zi publicată în presă, Ńin să vă
informez că:
- iniŃiatorul proiectului de hotărâre de la punctul opt ce priveşte includerea în
domeniul public al judeŃului Teleorman a clădirilor, instalaŃiilor şi echipamentelor de
la Depozitul Central de la Mavrodin, domnul vicepreşedinte Ilie Bălan a solicitat
retragerea acestui proiect deoarece s-au constatat neconcordanŃe la stabilirea valorii
totale a contractului de lucrări pentru acest obiectiv de investiŃii;
De asemenea, în vederea întocmirii proiectului bugetului pe anul 2011 şi a
estimărilor pentru anii 2012-2014, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului
Teleorman a transmis, la data de 22 septembrie a.c., scrisoarea-cadru pentru sumele ce

reprezintă 20% din sumele defalcate din T.V.A. şi 20% din cota de 21% din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor unităŃilor administrativ-teritoriale din judeŃ.
În aceste condiŃii, vă propun completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre
privind repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele
defalcate din T.V.A. şi din cota de 21% din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale, precum şi a celor reŃinute din cota de 80%, ca urmare a diminuării cu
gradul de necolectare, pentru susŃinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru
proiecte de infrastructură care necesită cofinanŃare locală, pe anul 2011 şi estimările
pentru anii 2012-2014.
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 în forma modificată
şi completată.

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. 2 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010 privind
actualizarea inventarului bunurilor care aparŃin domeniului privat al judeŃului
Teleorman.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Rog preşedinŃii comisiilor juridică şi urbanism, să prezinte rapoartele de
avizare.
- 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. 2 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010
privind actualizarea inventarului bunurilor care aparŃin domeniului privat 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. 2 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010
privind actualizarea inventarului bunurilor care aparŃin domeniului privat al judeŃului
Teleorman.
La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreşedinte
Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind acordul Consiliului
JudeŃean Teleorman pentru închirierea, prin licitaŃie publică, a unor spaŃii din incinta
Centrului de Sănătate Cervenia, proprietate publică a judeŃului 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 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 acordul
Consiliului JudeŃean Teleorman pentru închirierea, prin licitaŃie publică, a unor spaŃii
din incinta Centrului de Sănătate Cervenia, 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 acordul
Consiliului JudeŃean Teleorman pentru închirierea, prin licitaŃie publică, a unor spaŃii
din incinta Centrului de Sănătate Cervenia, proprietate publică a judeŃului Teleorman.
La punctul trei 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. 19 din 25 februarie 2010.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Rog pe domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism, să prezinte
raportul de avizare.
Domnul Iancovici Romeo.
Comisia urbanism avozează 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 pentru modificarea
anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 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
anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010.
La punctul patru de la ordinea de zi tot domnul vicepreşedinte Vlad Eugen
Ovidiu ne va prezenta expunerea de motive privind darea în administrare Serviciului
de AmbulanŃă JudeŃean Teleorman, a unor spaŃii proprietate publică a judeŃului.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Rog preşedinŃii comisiilor juridică şi urbanism, să prezinte rapoartele de
avizare.
- 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 privind darea în
administrare Serviciului de AmbulanŃă JudeŃean Teleorman, a unor spaŃii proprietate
publică a judeŃului 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 AmbulanŃă JudeŃean Teleorman, a unor spaŃii proprietate
publică a judeŃului.
La punctul cinci 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 hotărâre 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 ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul 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.
Având în vedere că următoarele două proiecte de hotărâri au caracter individual
întrucât privesc persoane, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu
ale art. 98 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, acestea trebuie luate, întotdeauna, prin vot
secret, cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi la şedinŃă.
La şedinŃa de astăzi participă un număr de 30 consilieri judeŃeni şi subsemnatul,
deci jumătate plus unu din consilierii prezenŃi reprezintă 17.
Rog comisia de numărare a voturilor aprobată la şedinŃa din 14 august a.c. să-şi
intre în atribuŃiuni.
Vă prezint expunerea de motive privind aprobarea rezultatului evaluării finale a
managementului Centrului JudeŃean de Conservare şi Promovare a Culturii
TradiŃionale Teleorman, instituŃie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului
JudeŃean Teleorman.

Rog pe domnul Putineanu Ion, secretarul comisiei juridice, să prezinte raportul
de avizare.
Domnul Putineanu Ion.
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.
Nefiind observaŃii şi având buletinele de vot completate, rog să se prezinte
tehnica votării, urmând operaŃiunea propriu zisă de votare.
Domnul Vrăjitoarea Emilian prezintă tehnica votării, înmânând buletinele de
vot.
(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în
sală unde şi-a exprimat opŃiunea şi apoi l-a introdus în urnă).
x
x

x

Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a
voturilor să prezinte procesul verbal.
Domnul Vrăjitoarea Emilian.
Din totalul de 31 voturi exprimate, domnul Stuparu Timotei a întrunit un
număr de 31 voturi “pentru”.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a
managementului Centrului JudeŃean de Conservare şi Promovare a Culturii
TradiŃionale Teleorman, instituŃie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului
JudeŃean Teleorman.
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind
aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Centrului JudeŃean de
Conservare şi Promovare a Culturii TradiŃionale Teleorman, instituŃie publică de
cultură aflată în subordinea Consiliului JudeŃean Teleorman.
La următorul punct vă prezint expunerea de motive privind aprobarea
rezultatului evaluării finale a managementului Muzeului JudeŃean Teleorman,
instituŃie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului JudeŃean Teleorman.
Rog pe domnul Putineanu Ion, secretarul comisiei juridice să prezinte raportul
de avizare
Domnul Putineanu Ion.
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.

Nefiind observaŃii şi având buletinele de vot completate, urmează
operaŃiunea propriu zisă de votare.
(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în
sală unde şi-a exprimat opŃiunea şi apoi l-a introdus în urnă).
Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a
voturilor să prezinte procesul verbal.
Domnul Vrăjitoarea Emilian.
Din totalul de 31 voturi exprimate, doamna łînŃariu Ecaterina a întrunit un
număr de 30 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă”.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Întrebarea mea este dacă în raportul de evaluare a fost luat în calcul şi faptul că
de la muzeu se fac plângeri penale la primarii din judeŃ pe motivul afectării sau
distrugerii unor situri arheologice importante pe parcursul efectuării unor lucrări
edilitare. Este cineva din comisia de evaluare?
Domnul Bălan Ilie.
Eu am fost preşedintele comisiei de evaluare.
Doamna łînŃăreanu Ecaterina.
Mă surprinde acest lucru.
Muzeul nu are în domeniul de activitate abilitatea de a se ocupa cu aceste
lucruri.
Nu am făcut plângere penală. Ni s-a cerut un raport de evaluare a situaŃiei. Am
purtat o corespondenŃă, dar nu am făcut plângeri.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Dar, aŃi dat documente preparatorii.
Doamna łînŃăreanu Ecaterina
Prin corespondenŃă, am primit o adresă prin care mi s-a solicitat un raport de evaluare
pentru comuna Măgura, dar o asemenea reclamaŃie nu a pornit de la noi.
Domnul vicepreşedinte Bălan Ilie.
Sunt multe primării care au datorii către muzeu.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Vă prezint proiectul de hotarare privind aprobarea rezultatului evaluării finale a
managementului Muzeului JudeŃean Teleorman, instituŃie publică de cultură aflată în
subordinea Consiliului JudeŃean Teleorman.
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind
aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Muzeului JudeŃean
Teleorman, instituŃie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului JudeŃean
Teleorman.
La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din
T.V.A. şi din cota de 21% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
precum şi a celor reŃinute din cota de 80%, ca urmare a diminuării cu gradul de
necolectare, pentru susŃinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de

infrastructură care necesită cofinanŃare locală, pe anul 2011 şi estimările pentru anii
2012-2014.
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.
Eu am o observaŃie.
Anual, Consiliul judeŃean adoptă hotărâre cu nişte sume care credem noi că o să fie şi
apoi se modifică. Anul acesta am adoptat un buget care prin ordonanŃă de urgenŃă a
fost diminuat drastic fapt ce a dus la anularea mai multor proiecte, dar noi ne facem
datoria să respectăm legea.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităŃi administrativteritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din T.V.A. şi din cota de 21% din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a celor reŃinute din
cota de 80%, ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susŃinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită
cofinanŃare locală, pe anul 2011 şi estimările pentru anii 2012-2014.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe
unităŃi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din T.V.A. şi din
cota de 21% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a
celor reŃinute din cota de 80%, ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru
susŃinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care
necesită cofinanŃare locală, pe anul 2011 şi estimările pentru anii 2012-2014.

Trecem la ultimul punct „Diverse”.
Domnul Simionescu Adrian.

Am şi eu o observaŃie. Pe drumul european şi drumurile naŃionale din judeŃ circulă
căruŃe, deşi legea interzice. Acestea sunt pericol public pentru conducătorii
mijloacelor de transport.
Vreau să trag un semnal de alarmă către Inspectoratul JudeŃean de PoliŃie.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Este corectă observaŃia, o vom transmite cu o adresă specială la Inspectoratul de
PoliŃie judeŃean, domnului Ciorobescu. Din păcate acesta a făcut preş instituŃia poliŃiei
în faŃa prefectului. Duminică a fost un accident mortal la Vităneşti, în care a murit un
coleg de-al lor. Nu au putut trimite nici un echipaj, deoarece toate maşinile erau la
Sîrbeni, unde se desfăşurau alegeri parŃiale de primar.
Vreau să vă prezint o scurtă informare cu privire la vizita efectuată în China.
Dar, mai înainte vă informez că hotărârea consiliului judeŃean referitoare la
numirea reprezentanŃilor Consiliului JudeŃean Teleorman în consiliile de administraŃie
ale unităŃilor sanitare publice cu paturi şi dispoziŃia de numire a managerului de la
Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede au fost atacate de prefect şi instanŃa a
respins acŃiunea ca inadmisibilă, dar urmează recursul şi după aceea am să vă spun
adevăratele motive pentru care a făcut asta.
Deplasarea în China a fost, din punctul meu de vedere, eficientă pentru judeŃul
nostru. Am avut întâlniri la Beijing, Hefei – capitala provinciei Anhui şi Shanghai.
Întâlnirile au fost eficiente şi cu foarte mari speranŃe pentru judeŃul nostru pentru că
există posibilităŃi reale de a se face investiŃii.
Am participat la discuŃii cu partenerii chinezi şi am încercat să atrag atenŃia
investitorilor chinezi în privinŃa unor domenii în care ar putea să se implice la nivelul
judeŃului.
Am avut întâlniri cu grupuri de companii foarte serioase, cu cifra de afaceri de 1
miliard de dolari.
Înainte de a pleca, prin Ambasada Chinei, am trimis toate oportunităŃile de
investiŃii pentru provincia Anhui, aşa că atunci când am ajuns acolo toŃi cei interesaŃi
aveau informaŃiile traduse în limba chineză. Am avut un mare ajutor de la Ambasada
Chinei în România şi de la Ambasada României în China.
S-a discutat cu mari companii despre oportunităŃi în investiŃii pentru fabrici de
panori solare, prosoape, producŃia de autoturisme, microbuze, autobuze, agricultură,
şantiere navale, industrie alimentară şi turism.
Comunicarea dintre Consiliul JudeŃean Teleorman şi autorităŃile din provincia
Anhui a fost foarte eficientă.
S-a semnat un acord de intenŃie între consiliul judeŃean şi provincia Anhui în
vederea înfrăŃirii după ce va aproba Adunarea Populară din China, iar noi vom
transmite Ministerului Afacerilor Externe, spre avizare conformă, apoi vom supune
aprobării Consiliului JudeŃean Teleorman.
Anhui este o provincie de 68 milioane de locuitori cu un PIB puŃin mai mare
decat al României. Are un ritm de dezvoltare uluitor şi este foarte descentralizată.
Eu, personal, sunt foarte satisfăcut şi am foarte mari speranŃe că vor face
investiŃii în judeŃul nostru.

Am avut discuŃii cu două companii şi un grup de firme care au realizat cea mai
mare hidrocentrală din China, precum şi construcŃii tip “zgârie nori”. Sunt dispuşi să
vină să investească în România în tot ce înseamnă lucrări publice.
La noi în Teleorman, în lucrări publice e mai greu, nu ştiu cum îşi vor recupera
banii.
Pentru noi înseamnă foarte mult şi asta va însemna o dezvoltare în toate
domeniile nu numai în domeniul economic.
Zilele următoare, veŃi primi o informare mai detaliată.
Am făcut o vizită la o fabrică de autoturisme, microbuze şi autobuze în Anhui.
Ei studiază posibilitatea realizării unei fabrici de maşini în Europa de Est.
Domnul Putineanu Ion.
Domnule preşedinte, vreau să vă informez că azi la ora 13,00 are loc şedinŃa
ATOP la care sunt invitaŃi reprezentanŃii PoliŃiei şi Jandarmeriei pentru că la ordinea
de zi avem o informare cu privire la iniŃierea şi organizarea de acŃiuni comune şi
sarcini specifice menite să conducă la menŃinerea ordinii şi siguranŃei publice şi
asigurarea unui climat de siguranŃă civică, corespunzător, desfăşurate de către
patrulele mixte, poliŃie - jandarmerie – poliŃie de frontieră, conform ordinului MAI nr.
60/2010.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Dacă aveŃi această întâlnire, puneŃi domnului Ciorobescu, câteva întrebări: cum
şi-au justificat deplasarea de forŃă de duminică de la Sîrbeni?
Cum justifică numărul mare de echipaje de la circulaŃie, de mascaŃi?
Cum se iau aceste decizii pur şi simplu pe genunchi?
Erau acolo cete de huligani?
Cum justifică percheziŃionarea unui europarlamentar?
Toate informările şi rapoartele ATOP se fac degeaba. Cred că domnul
Ciorobescu ar trebui să fie curios să ştie cât de nemulŃumiŃi sunt oamenii pe care îi are
în subordine
Domnul Putineanu Ion.
În legătură cu căruŃele, am mai discutat odată, dar e nevoie de aprobarea
consiliului judeŃean.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu.
Deplasarea căruŃelor pe drumurile naŃionale şi europene este interzisă prin lege.
Doamna Tîrnăcop Aurica.
De acord, este lege, dar nu se aplică.
La Drăgăneşti Vlaşca şi Botoroaga există soluŃie. Sunt drumuri care duc în
camp, nu pe drumul naŃional. Eu am altă propunere: să fie interzis accesul căruŃelor
după ora 21,00.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Dacă oamenii aceştia sunt interesaŃi se pot găsi soluŃii, să se organizeze între
anumite ore deplasarea căruŃelor sub supravegherea poliŃiei.
Nu este nici o justificare să se deplaseze căruŃe noaptea pe drumul European sau
NaŃional.
Doamna Tîrnăcop Aurica

La Drăgăneşti Vlaşca şef de post este un bărbat, dar au fost trimise două femei
pentru asigurarea pazei şi ordinii în comună. Eu lupt pentru drepturile femeilor, dar nu
este normal ca femeile poliŃiste să asigure liniştea comunei.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Dacă aveŃi alte probleme?
Nemaifiind, epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinŃei şi vă
mulŃumesc pentru participare.

PREŞEDINTE,
Liviu Nicolae Dragnea

SECRETAR AL JUDEłULUI,
Silvia Oprescu

