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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 27 iulie 2011 
 

  
Bună ziua, stimaŃi colegi, 
Vreau să vă informez, înainte de a începe lucrările şedinŃei, că InstituŃia 

Prefectului JudeŃului Teleorman a atacat şi Hotărârea nr. 1 din 7 ianuarie 2011 a   
Consiliului JudeŃean Teleorman prin care au fost repartizate sumele pe localităŃi, adică 
cei 20%, pentru susŃinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de 
infrastructură care necesită cofinanŃare locală. 

Practic, bugetele multor localităŃi sunt blocate la acest moment. Solicitarea 
trimisă la instanŃă de InstituŃia Prefectului JudeŃului Teleorman este confuză pentru că 
nu se înŃelege dacă a fost atacată întreaga hotărâre sau parŃial. Motivarea din partea 
Prefecturii este legată de faptul că noi nu am asigurat toate solicitările de finanŃare 
făcute de primării şi pentru că nu au fost alocaŃi aceşti bani, a atacat hotărârea. 

Am câştigat la instanŃă, cum era şi firesc, acŃiunea iniŃiată de InstituŃia 
Prefectului împotriva hotărârii de repartizare a sumelor pentru drumurile judeŃene şi 
drumurile comunale. 

Printre altele, vreau să vă spun că şi bugetele de la comunele Islaz şi Piatra au 
fost atacate, în ansamblu. 

Revenim la şedinŃa de astăzi. 
 Consiliul JudeŃean Teleorman a fost convocat în şedinŃă ordinară pentru astăzi, 
27 iulie 2011, prin dispoziŃia nr. 358 din 21 iulie 2011. 

La şedinŃă participă 28 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcŃie lipsind 
domnii Drăcman Lucian, Mocanu Virgil, Savu Adrian şi doamna Tatu Ioana Rodica, 
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 publicat şi pe site-ul Consiliului 
judeŃean. 

 
Participă, în calitate de invitaŃi, directorii direcŃiilor şi funcŃionari publici din 

aparatul de specialitate al Consiliului judeŃean, conducători ai unor instituŃii 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 24 iunie 2011, v-a fost pus la dispoziŃie şi îl supun aprobării dumneavoastră. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
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- AbŃineri ? 
 
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinŃei ordinare a 

Consiliului JudeŃean, din 24 iunie 2011. 
 

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 privind încetarea de drept, înainte de expirarea   duratei 

normale, a mandatului de consilier judeŃean a doamnei Tatu Ioana Rodica, 
prin demisie. 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii 

ale Serviciului de deservire, pază şi protocol, pentru anul 2011. 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcŃii şi a 
Regulamentulului de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de 
Pază a judeŃului Teleorman, pentru anul 2011. 

 
4. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin acordul păr Ńilor, a raporturilor 

de muncă ale domnului Vlad Eugen Ovidiu, director al Bibliotecii JudeŃene 
,,Marin Preda” – institu Ńie publică de cultură aflată în subordinea 
Consiliului JudeŃean Teleorman. 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii 

ale Bibliotecii JudeŃene ,,Marin Preda”- Teleorman, pentru anul 2011. 
 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Bibliotecii 
JudeŃene ,,Marin Preda” – instituŃie publică de cultură aflată în subordinea 
Consiliului JudeŃean Teleorman. 

 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul 
JudeŃean Teleorman. 

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Biblioteca 
JudeŃeană ,,Marin Preda”- Teleorman. 

 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetului propriu al   

judeŃului pentru secŃiunile de funcŃionare şi dezvoltare şi execuŃia bugetului 
împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2011. 

 
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al jude Ńului   pe 

anul 2011. 
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11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.6 la Hotărârea Consiliului  

JudeŃean Teleorman nr.37 din 28 martie 2011. 
 
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.6 la Hotărârea Consiliului 

JudeŃean Teleorman nr.38 din 28 martie 2011. 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licita Ńie publică,  a 
unor spaŃii, proprietate publică şi privat ă a judeŃului Teleorman. 

 
14. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Consiliului local al        

comunei Furculeşti, a unui spaŃiu cu terenul aferent, proprietate publică a 
judeŃului Teleorman. 

 
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 

JudeŃean Teleorman nr.49 din 22 aprilie 2011. 
 
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude Ńean 

Teleorman nr. 59 din 15 mai 2007, privind asocierea judeŃului Teleorman cu 
municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele şi oraşele 
Zimnicea şi Videle pentru înfiin Ńarea Operatorului Regional Unic pentru 
serviciile cu apă şi canalizare din judeŃul Teleorman. 

 
17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Consiliului JudeŃean Teleorman în Adunarea Generală a  AsociaŃiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”. 

 
18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea convenŃiei cu privire la    publicarea 

hăr Ńii oficiale a judeŃului Teleorman. 
 

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Jude Ńean 
Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între 

Ministerul Administra Ńiei şi Internelor prin Direc Ńia Generală Anticorup Ńie 
şi Consiliul JudeŃean Teleorman. 

 
21.  Diverse. 
 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi aş dori să retrag proiectele 
de hotărâre de la punctele 7 şi 8 referitoare la Regulamentele de organizare şi 
desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Biblioteca 
JudeŃeană şi Muzeul JudeŃean, deoarece comisiile de concurs şi de soluŃionare a 
contestaŃiilor nu au putut fi constituite acum pentru că o parte din funcŃionari 
sunt în concediu, motiv pentru care colegii din aparatul de specialitate al 
consiliului judeŃean  nu au stabilit comisiile de concurs, urmând ca până la 
următoarea şedinŃă acestea să fie constituite.  



 4 

 
Supun la vot modificările prezentate. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi modificările au fost aprobate. 
 
Supun la vot proiectul ordinii de zi, modificat.  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi. 
L-am rugat pe domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu, şi vă rog să fi Ńi de 

acord, să citească toate proiectele de hotărâre pentru că astăzi vorbesc foarte greu. 
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 
încetarea de drept, înainte de expirarea   duratei normale, a mandatului de consilier 
judeŃean a doamnei Tatu Ioana Rodica, prin demisie. 

Rog pe domnul Putineanu Ion, preşedintele comisiei juridice să prezinte 
raportul de avizare. 
 Domnul Putineanu Ion. 
 Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 
voturi. 

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 

 Domnul Popescu Dumitru Dan. 
 Aş dori un scurt comentariu, după cum vă aduceŃi aminte, la şedinŃa trecută am 
ridicat problema incompatibilităŃii colegei noastre, doamna Tatu Ioana Rodica dintr-
un singur motiv, că trecusem printr-o asemenea situaŃie. 
 Am citit în ziarul “Teleormanul” scrisoarea deschisă adresată cetăŃenilor 
teleormăneni şi - îmi pare rău că trebuie să discutăm în lipsă, era bine dacă era de 
faŃă, dar necesită nişte clarificări pentru că face aici nişte afirmaŃii şi citez: “după 
părerea multor teleormăneni, în consiliul judeŃean s-a format o majoritate obedientă, 
care prin deciziile pe care le adoptă, face dovada că serveşte doar interesele unui 
singur om şi ale unei singure firme din acest judeŃ”. Deci, considerându-mă parte din 
această majoritate obedientă, aş fi dorit totuşi câteva clarificări din partea colegei 
noastre. Este un punct de vedere expus public, în presă, şi dânsa fiind o persoană 
publică trebuie să facă precizări. 
 Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Vă mulŃumesc.  
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Mi-e foarte greu să comentez afirmaŃiile doamnei Tatu Rodica, dânsa nefiind de 
faŃă.  
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 Domnul vicepreşedinte Bălan Ilie. 
 Colegii de la PDL ar trebui să aibă un punct de vedere pentru că e colega 
dânşilor, au promovat-o. E dreptul partidului care a promovat-o să ne clarifice de ce 
mandatul doamnei Tatu Rodica a fost aşa scurt. 
 Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Mai sunt alte comentarii? 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Legat de colegii de la PDL, consideraŃi că faceŃi parte din majoritatea obedientă 
de aici? Atunci când votaŃi pentru un proiect de hotărâre faceŃi parte tot din 
majoritatea obedientă? 
 Nu ştiu cine a scris scrisoarea dată publicităŃii, dar nu cred că a scris doamna 
Tatu. În sfârşit, nu mai am nici un fel de comentariu. 
 Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Dacă nu mai sunt discuŃii, vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea de 
drept, înainte de expirarea   duratei normale, a mandatului de consilier judeŃean a 
doamnei Tatu Ioana Rodica, prin demisie. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea de 
drept, înainte de expirarea  duratei normale, a mandatului de consilier judeŃean a 
doamnei Tatu Ioana Rodica, prin demisie. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Nu aveŃi altă propunere pentru pentru completarea locului vacant? 
 Doamna secretar Silvia Oprescu. 
 OrganizaŃia JudeŃeană a PDL nu a făcut nicio comunicare. 
 Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 

La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Serviciului de deservire, pază şi 
protocol, pentru anul 2011. 

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 vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcŃii ale Serviciului de deservire, pază şi protocol, pentru anul 2011. 

 
 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 
organigramei şi a statului de funcŃii ale Serviciului de deservire, pază şi protocol, 
pentru anul 2011. 

La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
aprobarea organigramei, a statului de funcŃii şi a Regulamentulului de organizare şi 
funcŃionare ale DirecŃiei Generale de Pază a judeŃului Teleorman, pentru anul 2011. 

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 vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a 
statului de funcŃii şi a Regulamentulului de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 
Generale de Pază a judeŃului Teleorman, pentru anul 2011. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

organigramei, a statului de funcŃii şi a Regulamentulului de organizare şi funcŃionare 
ale DirecŃiei Generale de Pază a judeŃului Teleorman, pentru anul 2011. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
La punctul patru  de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 

încetarea, prin acordul părŃilor, a raporturilor de muncă ale domnului Vlad Eugen 
Ovidiu, director al Bibliotecii JudeŃene ,,Marin Preda” – instituŃie publică de cultură 
aflată în subordinea Consiliului JudeŃean Teleorman. 

Rog pe domnul Putineanu Ion, preşedintele 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. 

 În legătură cu acest proiect de hotărâre, domnul vicepreşedinte Vlad Eugen 
Ovidiu, aşa cum probabil vă aduceŃi aminte, a fost manager al acestei instituŃii, 
ocupând funcŃia prin concurs la vremea respectivă. Ulterior, a fost ales vicepreşedinte 
al consiliului judeŃean în conformitate cu statutul aleşilor locali, funcŃia pe care a 
deŃinut-o la instituŃia respectivă s-a suspendat pe perioada exercitării mandatului. Între 
timp, domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu a hotărât să renunŃe la funcŃia 
respectivă, drept pentru care s-a iniŃiat acest proiect de hotărâre, urmând ca în perioada 
următoare să se organizeze concurs. 
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 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 încetarea, 
prin acordul părŃilor, a raporturilor de muncă ale domnului Vlad Eugen Ovidiu, 
director al Bibliotecii JudeŃene ,,Marin Preda” – instituŃie publică de cultură aflată în 
subordinea Consiliului JudeŃean Teleorman. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea, prin 

acordul părŃilor, a raporturilor de muncă ale domnului Vlad Eugen Ovidiu, director al 
Bibliotecii JudeŃene ,,Marin Preda” – instituŃie publică de cultură aflată în subordinea 
Consiliului JudeŃean Teleorman.  

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
La punctul cinci de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 

aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Bibliotecii JudeŃene ,,Marin Preda”- 
Teleorman, pentru anul 2011. 

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 vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcŃii ale Bibliotecii JudeŃene ,,Marin Preda”- Teleorman, pentru anul 
2011. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcŃii ale Bibliotecii JudeŃene ,,Marin Preda”- 
Teleorman, pentru anul 2011. 

Următorul proiect  de hotărâre priveşte desemnarea unei persoane şi, 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, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul 
majorităŃii membrilor prezenŃi la şedinŃă. 
 La şedinŃa de astăzi participă un număr de 28 consilieri judeŃeni şi preşedintele, 
deci jumătate plus unu din consilierii prezenŃi reprezintă 15 . 
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Vă prezint expunerea de motive privind desemnarea managerului interimar al 
Bibliotecii JudeŃene ,,Marin Preda” – instituŃie publică de cultură aflată în subordinea 
Consiliului JudeŃean Teleorman. 

Rog pe domnul Putineanu Ion preşedintele comisiei juridice să prezinte raportul 
de avizare. 

Domnul Putineanu Ion. 
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Cred că salariul prevăzut la art. 1 alin. (4) nu a fost calculate corect. Am rugat 
DirecŃia economică, buget-finanŃe şi pe doamna secretar Silvia Oprescu să studieze cu 
atenŃie legislaŃia şi se pare că s-a ajuns la concluzia că cel care este desemnat manager 
interimar, pe perioada interimatului poate să beneficieze de drepturile aferente funcŃiei 
de conducere respective. 
 Cuantumul pe care l-au calculate colegii noştri duc la o salarizare de 2889 lei, 
pe perioada acestui interimat.  
 Dacă doriŃi să explicaŃi. 
 Doamna secretar Silvia Oprescu. 
 Prin încetarea raporturilor de muncă ale domnului Vlad Eugen Ovidiu, s-a 
vacantat această funcŃie şi, având în vedere prevederile art. 25 din Legea nr. 284/2010, 
“persoana beneficiază de drepturile salariale aferente funcŃiei de conducere 
respective”. Plecând de la salarizarea de care a beneficiat şi domnul Vlad Eugen 
Ovidiu, calculând diminuarea de 25% şi aplicarea majorării de 15% prevăzută de 
diferite acte normative, a reieşit un salariu de 2889 lei, de care va beneficia persoana 
care urmează să fie desemnată manager al acestei instituŃii. 
 Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Dacă nu aveŃi comentarii faŃă de amendamentul propus de domnul preşedinte, îl 
supun la vot. 

 - Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 În unanimitate de voturi amendamentul a fost aprobat. 
 Buletinele de vot fiind completate, se prezintă tehnica votării. 

 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 29 voturi valabil exprimate, doamna Ciuntuc Geanina FlorenŃa a 
întrunit un număr de 29 voturi “pentru”. 
 Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
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Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al 
Bibliotecii JudeŃene ,,Marin Preda” – instituŃie publică de cultură aflată în subordinea 
Consiliului JudeŃean Teleorman. 

 
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind 

desemnarea managerului interimar al Bibliotecii JudeŃene ,,Marin Preda” – instituŃie 
publică de cultură aflată în subordinea Consiliului JudeŃean Teleorman. 
 La punctul şapte de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
aprobarea convenŃiei cu privire la    publicarea hărŃii oficiale a judeŃului Teleorman. 

 
Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 

să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 
voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate 
de voturi. 

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 
 Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea convenŃiei cu privire 
la  publicarea hărŃii oficiale 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 aprobarea 
convenŃiei cu privire la    publicarea hărŃii oficiale a judeŃului Teleorman. 

La punctul opt de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul AdministraŃiei şi Internelor prin 
DirecŃia Generală AnticorupŃie şi Consiliul JudeŃean Teleorman. 

Rog preşedinŃii comisiei economice şi comisiei juridice, să prezinte rapoartele 
de avizare. 

- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 
voturi. 
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 Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 
 Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de 
colaborare între Ministerul AdministraŃiei şi Internelor prin DirecŃia Generală 
AnticorupŃie şi Consiliul JudeŃean Teleorman. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Protocolului de colaborare între Ministerul AdministraŃiei şi Internelor prin DirecŃia 
Generală AnticorupŃie şi Consiliul JudeŃean Teleorman. 

La punctul nouă de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
aprobarea execuŃiei bugetului propriu al   judeŃului pentru secŃiunile de funcŃionare şi 
dezvoltare şi execuŃia bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2011. 

Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 
să prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 
voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate 
de voturi. 

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 
 Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetului 
propriu al judeŃului pentru secŃiunile de funcŃionare şi dezvoltare şi execuŃia bugetului 
împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2011. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

execuŃiei bugetului propriu al judeŃului pentru secŃiunile de funcŃionare şi dezvoltare şi 
execuŃia bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 iunie 2011. 

La punctul 10 de la ordinea de zi vă prezint raportul privind rectificarea 
bugetului propriu al judeŃului   pe anul 2011. 
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Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 
să prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 
voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate 
de voturi. 

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 
judeŃului   pe anul 2011. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului propriu al judeŃului   pe anul 2011. 
 La punctul 11 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru 
modificarea anexei nr.6 la Hotărârea Consiliului  JudeŃean Teleorman nr.37 din 28 
martie 2011. 

- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 
voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate 
de voturi. 

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 
 Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.6 la 
Hotărârea Consiliului  JudeŃean Teleorman nr.37 din 28 martie 2011. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 



 12 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei nr.6 la Hotărârea Consiliului  JudeŃean Teleorman nr.37 din 28 martie 2011. 

La punctul 12 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru 
modificarea anexei nr.6 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr.38 din 28 
martie 2011. 

Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 
să prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 
voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate 
de voturi. 

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.6 la 
Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr.38 din 28 martie 2011. 

 
 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.6 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr.38 din 28 martie 2011. 
La punctul 13 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 

aprobarea închirierii prin licitaŃie publică,  a unor spaŃii, proprietate publică şi privată 
a judeŃului Teleorman. 

Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 
să prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 
voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate 
de voturi. 

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 
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Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaŃie 
publică, a unor spaŃii, proprietate publică şi privată 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 aprobarea 

închirierii prin licitaŃie publică,  a unor spaŃii, proprietate publică şi privată a judeŃului 
Teleorman. 

La punctul 14 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind darea 
în administrare Consiliului local al  comunei Furculeşti, a unui spaŃiu cu terenul 
aferent, proprietate publică a judeŃului Teleorman. 

Rog pe domnul Putineanu Ion, preşedintele comisiei juridice, să prezinte 
raportul de avizare 

Domnul Putineanu Ion. 
Comisia juridică avezează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
 Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare Consiliului 
local al comunei Furculeşti, a unui spaŃiu cu terenul aferent, 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 Consiliului local al  comunei Furculeşti, a unui spaŃiu cu terenul aferent, 
proprietate publică a judeŃului Teleorman. 

La punctul 15 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru 
modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr.49 din 22 
aprilie 2011. 

Rog pe domnul Putineanu Ion, preşedintele comisiei juridice, să prezinte 
raportul de avizare 

Domnul Putineanu Ion. 
Comisia juridică avezează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
 Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 
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Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la 
Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr.49 din 22 aprilie 2011. 

 
 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.49 din 22 aprilie 2011. 
Următorul proiect  de hotărâre priveşte desemnarea unei persoane ca 

reprezentant al Consiliului JudeŃean Teleorman în Adunarea Generală a AcŃionarilor 
şi, 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, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul 
majorităŃii membrilor prezenŃi la şedinŃă. 
 La şedinŃa de astăzi participă un număr de 28 consilieri judeŃeni şi preşedintele, 
deci jumătate plus unu din consilierii prezenŃi reprezintă 15 . 

 
Vă prezint expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

JudeŃean Teleorman nr. 59 din 15 mai 2007, privind asocierea judeŃului Teleorman cu 
municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele şi oraşele Zimnicea şi 
Videle pentru înfiinŃarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile cu apă şi 
canalizare din judeŃul Teleorman. 

Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 
să prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 
voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate 
de voturi. 

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 

Nefiind, buletinele de vot fiind completate, se prezintă tehnica votării. 
 
 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 29 voturi valabil exprimate, doamna Ciuntuc Geanina FlorenŃa a 
întrunit un număr de 29 voturi “pentru”. 
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 Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului JudeŃean 

Teleorman nr. 59 din 15 mai 2007, privind asocierea judeŃului Teleorman cu 
municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele şi oraşele Zimnicea şi 
Videle pentru înfiinŃarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile cu apă şi 
canalizare din judeŃul Teleorman. 

 
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 59 din 15 mai 2007, privind 
asocierea judeŃului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu 
Măgurele şi oraşele Zimnicea şi Videle pentru înfiinŃarea Operatorului Regional Unic 
pentru serviciile cu apă şi canalizare din judeŃul Teleorman.  

La punctul 17 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului JudeŃean Teleorman în 
Adunarea Generală a  AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”. 

Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 
să prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 
voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate 
de voturi. 

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului JudeŃean Teleorman în Adunarea Generală a  AsociaŃiei 
de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordarea unui 

mandat special reprezentantului Consiliului JudeŃean Teleorman în Adunarea Generală 
a  AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”. 

 
Următorul proiect  de hotărâre priveşte desemnarea unei persoane în Consiliul 

de AdministraŃie al S.C. Piscicola Teleorman SRL şi, 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, hotărârile cu privire 
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la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi la 
şedinŃă. 
 La şedinŃa de astăzi participă un număr de 28 consilieri judeŃeni şi preşedintele, 
deci jumătate plus unu din consilierii prezenŃi reprezintă 15 . 

 
Vă prezint expunerea de motive pentru modificarea hotărârii Consiliului 

JudeŃean Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 

Nefiind, vă rog să fecaŃi propuneri pentru desemnarea reprezentantului 
Consiliului JudeŃean Teleorman în Consiliul de AdministraŃie al S.C. Piscicola 
Teleorman SRL. 

 Domnul Bălan Ilie propune pe domnul Dumitraşcu Liviu. 
 Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Mai sunt şi alte propuneri? 
 Nemaifiind, se trece la completarea buletinelor de vot. 
 Domnul Şuică Iulian. 
 Ne puteŃi da câteva date despre domnul Dumitraşcu Liviu? 
 Domnul vicepreşedinte Bălan Ilie. 
 Domnul Dumitraşcu Liviu este economist de profesie, a lucrat la Rulmentul, 
la Banca Comercială, a fost directorul AgenŃiei pentru ProtecŃia Consumatorului în 
perioada 2005-2008, în prezent lucrează în cadrul acestei instituŃii, este o persoană 
verificată, nu este în incompatibilitate şi este apt pentru a face parte din Consiliul de 
AdministraŃie al S.C. Piscicola Teleorman SRL. 
 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 29 voturi valabil exprimate, doamna Ciuntuc Geanina FlorenŃa a 
întrunit un număr de 28 voturi “pentru” şi un vot “împotrivă”. 
 Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 

Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului JudeŃean 
Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru 

modificarea hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

Ordinea de zi fiind epuizată, trecem la ultimul punct „Diverse”. 
Dacă  aveŃi alte probleme? 
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Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Vreau să fac o precizare referitor la tarifele la apă. Colegii noştri au redactat 

anexa exact aşa cum a trecut Autoritatea NaŃională de Implementare pentru Serviciile 
Comunitare de UtilităŃi Publice, în sensul că la populaŃie s-a trecut preŃul inclusiv 
T.V.A., iar la agenŃii economici preŃul fără T.V.A. Ca să nu existe confuzie, să se 
înŃeleagă că preŃul pentru populaŃie este mai mare decât pentru agenŃii economici, vă 
rog să rectificaŃi anexa şi să treceŃi acelaşi preŃ, dar cu observaŃia ˝inclusiv T.V.A.˝. 

Şi a doua problemă, aşa cum prevede legea, preşedintele şi vicepreşedinŃii au 
dreptul concediu de odihnă, care pentru anul acesta este programat în luna august. 

Potrivit dispoziŃiei nr. 388 din 27 iulie a.c., în perioada 1-22 august, domnul 
vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu va exercita atribuŃiile ce revin preşedintelui 
consiliului judeŃean, pe perioada efectuării celor 15 zile din concediul legal de odihnă 
pe anul în curs. 

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
Dacă mai sunt şi alte probleme ? 
Nemaifiind, epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinŃei, vă 

mulŃumesc pentru participare şi până la următoarea şedinŃă vă doresc multă sănătate, o 
zi bună şi la revedere. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR AL JUDEłULUI, 
 
     Liviu Nicolae Dragnea               Silvia Oprescu 
 


