ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

PROCES VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 15 decembrie 2011

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Bună ziua, stimaţi colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în şedinţă extraordinară astăzi, 15 decembrie 2011, prin dispoziţia
nr. 615 din 13 decembrie 2011.
La şedinţă participă 25 consilieri, din totalul de 32 consilieri în funcţie lipsind Drăcman Lucian, Frăsineanu
Fulvia, Ion Petre, Mocanu Virgil, Plopeanu Constantin, Vlad Elena şi Petcu Florea, şedinţa de consiliu este legal
constituită, astfel încât autoritatea publică judeţeană poate să adopte hotărâri valabile.
Fiind şedinţă publică, aşa cum prevede Legea administraţiei publice locale, anunţul cu ordinea de zi a fost adus
la cunoştinţa dumneavoastră şi a locuitorilor judeţului Teleorman prin afişare la sediul instituţiei, fiind publicat şi pe siteul Consiliului judeţean.
Participă, în calitate de invitaţi, directorii direcţiilor, funcţionari publici din aparatul de specialitate al Consiliului
judeţean, conducători ai unor instituţii din subordinea consiliului judeţean, primarii localităţilor Liţa, Islaz, Lunca şi
Turnu Măgurele, precum şi reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale.
Procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data de 7 decembrie 2011, v-a fost
pus la dispoziţie şi îl supun aprobării dumneavoastră.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman din 7
decembrie 2011.
Doamnelor şi domnilor,
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost întocmit următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2011.
2.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 11 februarie
2011.

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei estimate a bugetului propriu al judeţului pentru
secţiunile de funcţionare şi dezvoltare şi execuţia estimată a bugetului împrumuturilor interne, pentru
trimestrul IV al anului 2011.

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Interjudeţean
(P.A.T.Z. – I.J.) aferent investiţiei “Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Izbiceni –
Dunăre – Centrala Hidroelectrică Islaz”.

5.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean
Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”.

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alexandria, pentru anul 2011.

7.

Diverse.
Supun la vot proiectul ordinii de zi.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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 judeţului, mai puţin proiectul de
hotărâre de la ultimul punct, respectiv punctul 6.
La primul punct de la ordinea de zi vă prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al judeţului
Teleorman pe anul 2011.
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare
- Doamna Tîrnăcop Aurica, 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 preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului
Teleorman pe anul 2011, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului
Teleorman pe anul 2011
La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta
expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare
- Doamna Tîrnăcop Aurica, 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 preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011.
La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea execuţiei estimate a
bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare şi execuţia estimată a bugetului
împrumuturilor interne, pentru trimestrul IV al anului 2011.
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.
- Doamna Tîrnăcop Aurica, 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 preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei estimate a bugetului
propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare şi execuţia estimată a bugetului împrumuturilor interne,
pentru trimestrul IV al anului 2011, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei estimate a bugetului
propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare şi execuţia estimată a bugetului împrumuturilor interne,
pentru trimestrul IV al anului 2011.

La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a
prezenta expunerea de motive privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Interjudeţean (P.A.T.Z. –
I.J.) aferent investiţiei “Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Izbiceni – Dunăre – Centrala Hidroelectrică
Islaz”.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Rog preşedinţii comisiilor juridică şi urbanism să prezinte rapoartele de avizare.
- 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 preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Simionescu Adrian.
Cine face investiţia respectivă?
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Finanţarea investiţiei se face de către Hidroelectrica.
În anul 2004, toată finanţarea a fost făcută de Hidroelectrica.
Nu ştiu ce s-a întâmplat de atunci, dacă au suficiente fonduri proprii sau dacă e nevoie să fie ajutaţi de Guvern.
Vreau să întreb primarii de la localităţile Turnu Măgurele, Liţa, Islaz şi Lunca dacă au fost consultaţi.
Domnul Mohanu Nicolae, primar Turnu Măgurele.
Da, am fost consultaţi.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Dacă mai sunt discuţii? Nemaifiind, daţi-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului
de Amenajare a Teritoriului Zonal Interjudeţean (P.A.T.Z. – I.J.) aferent investiţiei “Amenajarea hidroenergetică a râului
Olt pe sectorul Izbiceni – Dunăre – Centrala Hidroelectrică Islaz”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului Zonal Interjudeţean (P.A.T.Z. – I.J.) aferent investiţiei “Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul
Izbiceni – Dunăre – Centrala Hidroelectrică Islaz”.
La punctul cinci de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Bălan Ilie pentru a prezenta
expunerea de motive privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare
- Doamna Tîrnăcop Aurica, 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 preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“Teleormanul”, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”.
La punctul şase de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, pentru anul 2011.
Aşa cum am precizat, acest proiect de hotărâre nu a fost avizat pentru legalitate, secretarul judeţului prezentând,
în scris, opinia motivată.
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.
- Doamna Tîrnăcop Aurica, comisia economică.
- Comisia economică acordă aviz nefavorabil.
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică.
- Comisia juridică acordă aviz nefavorabil.

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism.
- Comisia urbanism acordă aviz nefavorabil.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Vlad Eugen Ovidiu.
Daţi-mi voie să reiau discuţia de săptămâna trecută şi să constat că astăzi ne aflăm în aceeaşi situaţie. Consiliul
de administraţie al Spitalului Judeţean nu este funcţional. Am amânat discutarea bugetului acestei instituţii pe anul 2011,
în speranţa că va apărea ceva. Din păcate hotărârea consiliului judeţean de numire a reprezentanţilor în consiliul de
administraţie este tot în litigiu. Prefectul nu şi-a retras acţiunea. Consiliul judeţean nu poate aproba acest proiect de
hotărâre deoarece nu a apărut nici un document nou.
Reprezentanţii consiliului judeţean în comisia de verificare a activităţii economico-financiare a Spitalului
desemnaţi prin dispoziţia preşedintelui nu au fost lăsaţi să intre în spitalul judeţean pentru a clarifica situaţiile financiare
ale acestei instituţii. Ca atare, eu, personal, nu vreau să risc nimic pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre. În ceea ce
priveşte consiliul judeţean, cred că nu este cazul să aprobăm acest proiect de hotărâre, deoarece nu avem nicio informaţie
despre modul cum este organizată şi desfăşurată activitatea financiară în Spitalul Judeţean.
Domnul Crăcea Claudiu.
Am câteva constatări şi câteva întrebări. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Alexandria a fost aprobat de Direcţia de Sănătate Publică Teleorman.
Ulterior, spitalul a depus nişte modificări la buget, este vorba de un buget care până la un anumit moment a fost
aprobat.
Întrebarea mea este, dacă nişte direcţii ale statului (Direcţia de Sănătate Publică Teleorman) au venit cu
modificări legale, de ce nu putem noi să aprobăm acest buget acum şi de ce este ilegal?
În al doilea rand, în data de 4 noiembrie 2011, spitalul a înaintat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul
2011 la consiliul judeţean.
Conform Legii nr. 215/2001 şi Legii nr. 273/2006, consiliul judeţean este cel care trebuie să aprobe bugetul de
venituri şi cheltuieli.
În al treilea rând, tot consiliul judeţean a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, în aceleaşi
condiţii, acelaşi Consiliu de administraţie care se spune că nu este legal, pe sume distincte pentru perioada 9 noiembrie –
31 decembrie 2010. Tot în lege am citit că în Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria se
pot lua hotărâri cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Dacă aveţi observaţii sau propuneri cu privire la proiectul de hotărâre despre care discutăm. Atenţie, noi
discutăm bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă pentru anul 2011, iar dumneavoastră vorbiţi despre aprobarea bugetului
din anul 2010.
Domnul Crăcea Claudiu.
Toate afirmaţiile au fost că acel Consiliu de administraţie este ilegal.
Domnul Bălan Ilie.
În consiliul judeţean există o procedură, proiectele de hotărâre sunt avizate pentru legalitate de secretarul
judeţului.
Acest proiect de hotărâre nu are această viză de legalitate.
Este un proiect de hotărâre care nu întruneşte această condiţie. Rezultă, că acest proiect de hotărâre este ilegal.
Deci, nu avem ce comenta.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
În ceea ce priveşte modul cum se adoptă hotărârile într-un Consiliu de administraţie ilegal sau legal constituit,
îmi este foarte greu să înţeleg. Consiliul de administraţie trebuie să fie format din cinci membri.
Există la această oră o hotărâre judecătorească definitivă (acum citesc din motivarea judecătorului) în care se
spune că, acel Consiliu de administraţie al spitalului a funcţionat în altă componenţă decât cea prevăzută de lege, fiind
nelegal constituit.
Revin şi precizez că, una din condiţiile obligatorii pentru ca instituţia noastră să aprobe bugetul spitalului, o
reprezintă avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli de către Consiliul de administraţie.
Dincolo de toate analizele şi părerile că acel Consiliu de administraţie funcţionează legal sau ilegal, nu există
documentul de avizare stipulat de lege şi atunci nu putem să-l aprobăm, mai ales că, secretarul judeţului explică clar acest
lucru din punct de vedere legal.
Doamna Tîrnăcop Aurica.
Doresc ca doamna manager al spitalului judeţean să-şi exprime opinia despre această situaţie creată şi dacă are o
soluţie de rezolvare.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Eu nu am nimic împotrivă, nu vreau să divagăm foarte mult de la procedură.
Consiliul Judeţean Teleorman aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli după ce Consiliul de administraţie
avizează, în scris, acest buget.
Domnul Iliescu Alexandru.
Întreb reprezentanţii spitalului, de ce nu există acest aviz al Consiliului de administraţie? Şi eu sunt preşedinte al
unui Consiliu de administraţie la un spital. În mod obligatoriu bugetul de venituri şi cheltuieli se discută după ce este
avizat de Consiliul de administraţie. Eu întreb, pentru că este vorba de un spital judeţean, cea mai importantă unitate

sanitară a judeţului Teleorman, acolo este vorba de sănătate, de viaţă şi de moarte, de ce nu a fost avizat de Consiliul de
administraţie?
Dacă unii sunt iresponsabili, şi sunt persoane care se joacă cu viaţa oamenilor, noi nu trebuie să dăm dovadă de
acest lucru.
De ce nu există acest aviz al Consiliului de administraţie? Tot acest Consiliu de administraţie a organizat
concurs pentru ocuparea postului de manager. Cum a putut să facă acest lucru fără regulament aprobat de preşedintele
consiliului judeţean.
Data trecută am spus că nu voi vota acest proiect de hotărâre pentru că nu are avizul Consiliului de
administraţie. Întrebarea este, de ce acest element esenţial pentru mine şi pentru noi, nu a fost prezentat de conducerea
spitalului?
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Reiau ceea ce am spus la şedinţa trecută. Am făcut apel la o abordare echilibrată a acestui subiect, fără patimă,
să trecem peste toate părerile.
S-a aşteptat până astăzi, dacă apare un document, nu o apostilă, pentru că membrii Consiliului de administraţie
presupun că se întâlnesc să dezbată şi apoi să dea avizul.
Doamna Cătrună Florentina.
Până la hotărârea definitivă a instanţei de judecată, deocamdată, spitalul judeţean este condus de managerul
Cătrună Florentina. În ceea ce priveşte Consiliul de administraţie nu există nici un articol de lege care să ne interzică
funcţionarea cu doi membri.
În nenumărate rânduri au fost în spital diferiţi oameni. De la preluarea spitalului de către consiliul judeţean,
spitalul nu a făcut altceva decât să prezinte la fiecare lună bugetul şi situaţiile financiare pe site-ul instituţiei.
Domnul consilier avea dreptate, Consiliul de administraţie a fost constituit legal în august 2010, din cinci
membri, a fost ales şi preşedintele, dar ulterior a intervenit acţiunea în instanţă formulată de prefect.
Dacă atunci a funcţionat, cum poate în 2011 să nu poată aproba?
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Doamna Cătrună, am două rugăminţi. Să aveţi un minim de respect faţă de această instituţie care are în spate
voturile a zeci de mii de oameni din întreg judeţul. Dacă puteţi să răspundeţi la întrebarea pusă de domnul Iliescu, de
ce bugetul de venituri şi cheltuieli nu are viza Consiliului de administraţie?
Nu facem acum istoria hotărârilor judecătoreşti şi nici analiza legalităţii acestora.
Doamna Cătrună Florentina.
Acum există Consiliu de administraţie format din două persoane. Acesta a vizat bugetul pe anul 2010. Acest
aviz este invocat în procesul verbal al comitetului director şi a fost prezentat consiliului judeţean.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Probabil că există o reţinere din partea Consiliului de administraţie să avizeze acest buget pentru că la data de 15
iulie 2010, când trebuia să preluăm managementul spitalului, datoria acestuia era de 25 miliarde lei. La data de 30
noiembrie 2011 datoria a crescut la 107 miliarde lei, dintre care 85 miliarde lei restante către bugetul de stat şi al
asigurărilor sociale.
Acestea sunt informaţii de la Direcţia Generală a Finanţele Publice Teleorman.
La sfârşitul anului totalul datoriilor este aproximativ 204 miliarde lei.
În ceea ce priveşte reprezentanţii Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de administraţie al spitalului, vă
voi informa încă odată ce s-a întâmplat.
Imediat, după ce am adoptat hotărârea cu desemnarea reprezentanţilor consiliului judeţean în Consiliile de
administraţie aceasta a fost atacată de prefect. Am câştigat în prima instanţă şi la Curtea de Apel Bucureşti.
Există o hotărâre definitivă şi irevocabilă care trebuia pusă în aplicare în mod normal, dar după ce procesul a
fost soluţionat, prefectul a atacat a doua oară hotărarea de numire a reprezentanţilor consiliului judeţean în Consiliul de
administraţie, deşi prevederile legale spun că este interzis să blochezi punerea în aplicare a unei hotărâri judecătoreşti
definitive şi irevocabile.
Domnul Iliescu Alexandru.
Nu am primit din partea conducerii spitalului răspuns la ceea ce am întrebat. Ori nu se înţelege, ori ne facem că
nu înţelegem.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Propunerea dumneavoastră este să amânăm acest proiect de hotărâre până ce Consiliul de administraţie va aviza
bugetul de venituri şi cheltuieli.
Domnul Şuică Iulian.
Am o mică intervenţie pentru că în legătură cu acest subiect au circulat zvonuri contradictorii. Din punctul meu
de vedere, aşa cum se prezintă în referatul secretarului Consiliului Judeţean Teleorman, neexistând avizul Consiliului de
administraţie, acest proiect de hotărâre nu poate fi adoptat.
Nu trebuie să culpabilizăm conducerea spitalului.
A cui este vina că s-a ajuns în această situaţie, nu ştiu.
Legat de acest subiect, s-a dezbătut mai mult, lucrurile sunt clare, eu nu pot să fiu de acord nici cu amânarea, eu
nu votez pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Nu se discută aici de culpabilizarea cuiva. Am încercat să ţin discuţia pe probleme procedurale şi de legalitate.
V-au fost puse la dispoziţie toate documentele trimise de spital pentru ca toţi consilierii să voteze în cunoştinţă de cauză.
O să supun la vot proiectul de hotărâre.

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alexandria, pentru anul 2011.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 2 voturi „pentru” (Răicescu Marian şi Crăcea Claudiu), 2 „abţineri” (Iliescu Alexandru şi Ogrăzeanu
Teodor) şi 23 voturi „împotrivă” proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alexandria, pentru anul 2011, nu a fost aprobat.
Reiau solicitarea pentru spitalul judeţean, să transmită avizul Consiliului de administraţie pentru a putea aproba
bugetul de venituri şi cheltuieli.
Problemele nu trebuie să rămână aşa, astfel încât, dacă vor mai aparea elemente noi şi disponibilitate pentru
colaborare din partea spitalului, atunci este posibilă convocarea consiliului judeţean, în vederea aprobării bugetului
pentru anul 2011.
Vă sfătuiesc să nu intraţi în anul 2012 cu bugetul de venituri şi cheltuieli neaprobat. Nu aş vrea să plătească
altcineva.
Deoarece spitalul a solicitat şi aprobarea situaţiilor financiare trimestriale vă precizez că acestea nu fac obiectul
aprobării Consiliului Judeţean Teleorman, numai cele anuale.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
Dacă aveţi alte probleme?
Domnul Vlad Eugen Ovidiu.
Referitor la solicitarea noastră privind mărirea vitezei de circulaţie pe unele porţiuni de drum judeţean pentru
care noi am solicitat avizul Poliţiei rutiere, vă informez că acesta a fost negativ pentru că în localităţi ca Poeni, Scurtu
Mare, nu există trotuare şi dinamica accidentelor de circulaţie este foarte mare.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Eu îl felicit pe domnul primar Mohanu Nicolae pentru distincţia primită din partea domnului preşedinte
Băsescu, medalie de aur.
E ceva onorant, dar nu ştiu dacă va folosi.
Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinţei şi vă mulţumesc pentru participare.
Vă urez sărbători fericite!
Există în acelaşi timp posibilitatea să ne mai vedem odată până la sfârşitul anului dacă între timp apare acel
document.
Vă mulţumesc.

PREŞEDINTE,
Liviu Nicolae Dragnea
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