ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman
din data de 19 ianuarie 2011
Bună ziua şi bine aŃi venit la şedinŃa consiliului judeŃean, stimaŃi colegi,
Consiliul JudeŃean Teleorman a fost convocat în şedinŃă ordinară astăzi, 19
ianuarie 2011, prin dispoziŃia nr. 19 din 14 ianuarie 2011.
Prin dispoziŃia Preşedintelui Consiliului JudeŃean Teleorman, în conformitate cu
prevederile art. 107 alin. (2) din Legea administraŃiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, am fost desemnat să exercit atribuŃiile legale, în
numele acestuia
La şedinŃă participă 30 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcŃie lipsind
domnii Florea Dan 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 publicat şi pe site-ul Consiliului
judeŃean.
Participă, în calitate de invitaŃi, directorii direcŃiilor şi funcŃionari publici din
aparatul de specialitate al Consiliului judeŃean, precum şi reprezentanŃi ai presei scrise
şi audio-vizuale.
Procesul - verbal al şedinŃei extraordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman, din
data de 7 ianuarie 2011, 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 ianuarie 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 solicitarea trecerii unor imobile din domeniul
public al statului, în domeniul public al judeŃului Teleorman.
2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului JudeŃean Teleorman
pentru executarea unor lucrări la un bun imobil, proprietate publică a
judeŃului Teleorman.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind circulaŃia
pe drumurile publice judeŃene a vehiculelor rutiere cu greutăŃi şi/sau
dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute de
OrdonanŃa de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi exercitarea
controlului, constatarea contravenŃiilor şi aplicarea sancŃiunilor de
împuterniciŃii Consiliului JudeŃean Teleorman.
4. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009, cu modificările şi
completările ulterioare.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnice şi a
indicatorilor
tehnico – economici pentru proiectul ,,Eficientizarea
consumului de energie termică la Spitalul JudeŃean de UrgenŃă Alexandria,
Spitalul de Psihiatrie Poroschia şi Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci, în
fază studiu de fezabilitate”.
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 vă prezint expunerea de motive privind
solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului, în domeniul public al
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 solicitarea trecerii unor imobile
din domeniul public al statului, în domeniul public al judeŃului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unor
imobile din domeniul public al statului, în domeniul public al judeŃului Teleorman.
La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
acordul Consiliului JudeŃean Teleorman pentru executarea unor lucrări la un bun
imobil, proprietate publică 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 acordul Consiliului JudeŃean
Teleorman pentru executarea unor lucrări la un bun imobil, 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 acordul
Consiliului JudeŃean Teleorman pentru executarea unor lucrări la un bun imobil,
proprietate publică a judeŃului Teleorman.
La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
aprobarea Regulamentului privind circulaŃia pe drumurile publice judeŃene a
vehiculelor rutiere cu greutăŃi şi/sau dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele
maxime prevăzute de OrdonanŃa de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi exercitarea controlului,

constatarea contravenŃiilor şi aplicarea sancŃiunilor de împuterniciŃii Consiliului
JudeŃean 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 Regulamentului
privind circulaŃia pe drumurile publice judeŃene a vehiculelor rutiere cu greutăŃi şi/sau
dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute de OrdonanŃa de
Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi exercitarea controlului, constatarea contravenŃiilor şi
aplicarea sancŃiunilor de împuterniciŃii 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 aprobarea
Regulamentului privind circulaŃia pe drumurile publice judeŃene a vehiculelor rutiere
cu greutăŃi şi/sau dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute de
OrdonanŃa de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi exercitarea controlului, constatarea
contravenŃiilor şi aplicarea sancŃiunilor de împuterniciŃii Consiliului JudeŃean
Teleorman.
La punctul patru de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru
completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 51 din 20
mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare.
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.
Domnul Vătafu Cătălin.
Domnule vicepreşedinte, mi-aş permite o întrebare. Bănuiesc că această
completare a obiectului de activitate se face pentru a obŃine venituri, de a genera
profit.
Unde se vor practica acele activităŃi pe care încercăm să le introducem în
obiectul de activitate?
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Această iniŃiativă vine din partea conducerii acestei societăŃi care a identificat
posibilitatea de a accesa fonduri în viitor.
Dacă mai sunt alte întrebări?
Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la
Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009, cu modificările şi
completările ulterioare.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru completarea
Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009, cu
modificările şi completările ulterioare.
La punctul cinci de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte
Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea documentaŃiei
tehnice şi a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ,,Eficientizarea
consumului de energie termică la Spitalul JudeŃean de UrgenŃă Alexandria, Spitalul de
Psihiatrie Poroschia şi Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci, în fază studiu de
fezabilitate”.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
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.
Domnul Savu Adrian.
Pe ce criterii au fost alese cele trei spitale şi de ce au fost excluse altele, de
exemplu, Centrul de Sănătate DeparaŃi?
La Centrul de Sănătate DeparaŃi este o situaŃie delicată şi cred că se impune şi
includerea acestuia în hotărâre.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Cred că a fost condiŃionat de o sumă de bani, dar detalii suplumentare vă poate
da domnul Dumitrescu Mircea.
Domnul Dumitrescu Mircea.
Într-o şedinŃă anterioară, a fost aprobată Hotărîrea Consiliului JudeŃean privind
participarea JudeŃului Teleorman, prin Consiliul JudeŃean Teleorman, în calitate de
solicitant la ’’Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează
energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
încălzire – beneficiari unităŃi administrativ-teritoriale, instituŃii publice şi unităŃi de
cult”, proiectul fiind condiŃionat de o sumă – 40 miliarde lei. Şi celelalte spitale vor
face obiectul unei asemenea hotărâri.
Ghidul de finanŃare a fost modificat în urmă cu două zile, termenul de depunere
fiind prelungit până la 31 ianuarie.
Săptămâna viitoare vom avea o întâlnire cu primarii de la localităŃi.
În a doua sesiune pot depune şi ei proiecte, individual.
În etapa a doua, va face parte Centrul de Sănătate Cervenia, Furculeşti şi
DeparaŃi.
Domnul Savu Adrian.
Rugămintea mea este să nu uităm Centrul de Sănătate DeparaŃi, pentru că este
într-o situaŃie disperată datorită problemei de încălzire şi mai mult asigură asistenŃă
medicală locuitorilor din zona respectivă. Vă mulŃumesc..
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Dacă mai sunt observaŃii?
Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei
tehnice şi a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ,,Eficientizarea
consumului de energie termică la Spitalul JudeŃean de UrgenŃă Alexandria, Spitalul de
Psihiatrie Poroschia şi Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci, în fază studiu de
fezabilitate”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentaŃiei tehnice şi a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul
,,Eficientizarea consumului de energie termică la Spitalul JudeŃean de UrgenŃă
Alexandria, Spitalul de Psihiatrie Poroschia şi Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci, în
fază studiu de fezabilitate”.

Trecem la ultimul punct „Diverse”.
În data de 24 ianuarie a.c., ora 10,00 sunteŃi invitaŃi la ceremonia prilejuită de
împlinirea a 152 ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Române, care se va
desfăşura la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza din municipiul
Alexandria.
În mape aŃi avut şi raportul privind transparenŃa decizională, însoŃit de fişa de
evaluare a implementării Legii nr. 52/2003, în anul 2010.
Dacă aveŃi întrebări sau alte probleme?
Domnul Vătafu Cătălin.
Cu permisiunea dumneavoastră şi a colegilor, am să revin la un proiect de
hotărâre care a fost supus dezbaterii consiliului judeŃean în şedinŃa din 7 ianuarie
2011.
Cu bunăvoinŃa celor prezenŃi a fost respins şi mă refer la proiectul de hotărâre
privind aprobarea transmiterii către Ministerul Dezvoltării Regionale şi a Turismului,
a documentaŃiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiŃii, pentru
reabilitarea de drumuri judeŃene, în fază studiu de fezabilitate.
Aş vrea să vă prezint câteva date suplimentare, pentru că am rămas dator cu o
serie de răspunsuri. Ar fi bine să le cunoască membrii consiliului judeŃean şi opinia
publică.
Acel proiect de hotărâre viza transmiterea studiilor de fezabilitate Ministerului
Dezvoltării pentru drumurile judeŃene care urmau să fie reabilitate.
La nivelul Ministerului Dezvoltării s-a început Programul NaŃional de
Dezvoltare a Infrastructurii. Această componentă viza 10.000 km de drumuri judeŃene,
cel mai mare din ultimii 20 de ani.
Conceperea acestui proiect de hotărâre a plecat de la nevoia acută de
infrastructură. Pe de altă parte, fondurile europene nerambursabile alocate pentru acest
domeniu, s-au dovedit a fi insuficiente.
Guvernul şi-a propus să finanŃeze de la bugetul de stat acele proiecte care nu au
fost finanŃate cu fonduri europene.
Acest program are două componente principale care vizează reabilitarea
drumurilor judeŃene şi modernizarea satului românesc.
Aş vrea să fie clar pentru toată lumea că programul pe care şi l-a propus
guvernul, vizează proiecte care aparŃin tuturor preşedinŃilor, primarilor de pe toată
scena politică.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Vă rog să ne raportăm la judeŃul Teleorman, suntem în şedinŃa consiliului
judeŃean.
Cu privire la Programul Guvernului, vă rog să faceŃi precizări într-o conferinŃă
de presă.
VeniŃi cu proiecte concrete pentru drumurile din judeŃul Teleorman pentru că
aşa, la modul general, sunt numai vorbe.
Domnul Vătafu Cătălin.
M-am referit aici strict la un proiect de hotărâre pe care consilierii judeŃeni l-au
respins.
Eu nu fac aici o pledoarie.

Domnul Simionescu Adrian.
Vă rog să nu ridicaŃi tonul, să vorbiŃi calm.
Credeam că mergem pe descentralizare. Mie mi se părea firesc şi simplu să
propună consilierii judeŃeni o serie de drumuri pe care le consideră prioritare.
În toată România sunt foarte multe drumuri judeŃene care nu sunt reabilitate.
E o mare diferenŃă de gândire între ceea ce doresc cei de la PDL şi ceea ce
trebuie să facă PSD.
Suntem aici să dezbatem problemele serioase ale judeŃului, nu ale unui partid
care ne-a adus în sapă de lemn.
Nu poate să ştie nimeni mai bine ca noi care sunt priorităŃile în judeŃ.
Domnul Vătafu Cătălin.
Nu înŃeleg de ce nu mă lăsaŃi să-mi continui “pledoaria”?
Domnule coleg, eu vă mulŃumesc pentru intervenŃie. Dacă vă consum timpul
dumneavoastră, puteŃi pleca.
Domnul vicepreşedinte a spus că şedinŃa a luat sfârşit, la discuŃii poate rămâne
cine vrea.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
AŃi depăşit cadrul legal al discuŃiilor din şedinŃa consiliului judeŃean.
DiscuŃiile politice le puteŃi face în altă parte. Colegii au ştiut pentru ce au votat,
nu au fost forŃati de nimeni.
Domnul Vătafu Cătălin.
Domnule vicepreşedinte, eu închei, văd că, consiliul judeŃean nu mai este forum
de dezbatere.
Eu m-am referit la un proiect de hotărâre.
Fac un apel la toŃi colegii prezenŃi să reconsiderăm acel proiect de hotărâre în
sensul transmiterii acelor studii de fezabilitate în speranŃa obŃinerii unei finanŃări.
Singurii care pierd sunt cetăŃenii judeŃului Teleorman. Aş vrea ca cetăŃenii
judeŃului să fie conştienŃi că vor fi lipsiŃi de posibilitatea de a circula pe drumuri
judeŃene.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
MulŃumesc, domnule consilier.
Proiectul de hotărâre a fost amânat pentru atunci când se va şti ce drumuri
judeŃene vor fi reabilitate şi atunci se va relua.
Domnul vicepreşedinte Bălan Ilie.
Este o procedură cvasicunoscută. Nu se poate.
Eu, i-aş sugera colegului mai tânăr să preia studiile de fezabilitate de la
primăriile PDL.
Domnul Iliescu Alexandru.
O scurtă intervenŃie. CâŃi bani a retras Guvernul Băsescu – Boc de la judeŃul
Teleorman ?
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Opt miliarde şapte sute milioane lei.
Domnul Vătafu Cătălin.
Ca să se achite deficitul bugetar rămas de la domnul Tăriceanu.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Dacă mai aveŃi întrebări sau alte probleme?

Nemaifiind şi epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinŃei şi
vă mulŃumesc pentru participare.

PREŞEDINTE,
Liviu Nicolae Dragnea

SECRETAR AL JUDEłULUI,
Silvia Oprescu

