
 

R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE ŢEAN  TELEORMAN 

 
 

PROCES VERBAL  
 al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  

din data de 27 septembrie 2011 
 
 

 Bună ziua, stimaţi colegi, 
 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în şedinţă extraordinară pentru 
astăzi, 27 septembrie 2011, prin dispoziţia nr. 468 din  23 septembrie 2011. 

La şedinţă participă 29 consilieri din totalul de 31 consilieri în funcţie lipsind 
domnii Mocanu Virgil şi Drăcman Lucian, 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 cunoştinţă dumneavoastră şi locuitorilor 
judeţului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat şi pe site-ul Consiliului 
judeţean şi afişat la sediul instituţiei noastre. 

 
Participă, în calitate de invitaţi, directorii direcţiilor şi funcţionari publici din 

aparatul de specialitate al Consiliului judeţean, conducători ai unor instituţii din 
subordine care au tangenţă cu problematica de la ordinea de zi, precum şi 
reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale. 

 
Procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data 

de 14 septembrie 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, din 14 septembrie 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, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 
Teleorman nr. 6 din 15 ianuarie 2008. 

 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al jude ţului 

Teleorman, pe anul 2011. 
 

3. 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.  

La primul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte 
Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 6 din 15 ianuarie 2008. 

Rog preşedinţii 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 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. 6 din 15 ianuarie 2008, în vederea 
aprobării. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Teleorman nr. 6 din 15 ianuarie 2008. 
La punctul doi 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 
- 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 preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

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. 
 Atrag atenţia personalului de specialitate să urmărească punerea de acord a 
cifrelor aprobate la hotărârea de la primul punct din ordinea de zi, cu cifrele din 
hotărârea de rectificare a bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2011. 

Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
 
Dacă  aveţi alte probleme? 

 Domnul Savu Adrian. 
 Cu ceva timp în urmă, cu toţii am fost de acord cu constituirea unei comisii 
mixte alcătuită din reprezentanţi ai consiliului judeţean, membri ATOP, reprezentanţi 
ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie, pentru identificarea unor tronsoane ale DJ 701 
pe care să se stabilească unele limite superioare de viteză. 
 Poate domnul Putineanu Ion ne poate ajuta fiind preşedintele ATOP. Sunt 
porţiuni pe DJ 701 unde sunt restricţii de viteză. Nu văd de ce trebuie restricţionată 
viteza la 50 km/h. Nu este corect să avem viteza maximă admisă pe DJ 701 ca şi în 
centrul Bucureştiului. 
 Domnul Putineanu Ion. 
 Astăzi avem şedinţă ATOP. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 La ce oră aveţi şedinţa? 
 Domnul Putineanu Ion. 
 La ora 12,00. Vom discuta despre cum s-au organizat secţiile de poliţie în noua 
structură şi o să punem şi această problemă.  

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Este o propunere corectă. O să primiţi de la noi o solicitare oficială cu cele 

spuse de domnul consilier Savu Adrian. Poate la următoarea şedinţă veţi prezenta o 
informare asupra efectelor generate de reorganizarea poliţiei cu privire la asigurarea 
ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului. Domnul Ciorobescu să ne spună ce se 
întâmplă la Brătăşani. 

 



 

 
Domnul Putineanu Ion. 
Am văzut emisiunea la televizor şi vom discuta la şedinţă şi despre criteriile 

care au stat la baza reorganizării poliţiei. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Este o întrebare cu răspuns inclus. Centrele sunt numai la localităţile conduse de 

primari PDL, o decizie proastă, eficientizezi poliţia micşorând numărul poliţiştilor. 
Eu vă rog foarte mult ca data viitoare să întocmiţi o informare corectă şi să o 

prezentaţi consiliului judeţean. DJ 701 este un drum excepţional, nu mai poate fi 
dărâmat. 

Atunci a fost gândit ca un drum important. Va avea foarte mare trafic, sunt 
porţiuni de drum unde nu mai are rost să se circule cu 50km/h.  

Am şi eu rugămintea ca şi domnul consilier Savu Adrian. În informare a 
solicitat să prezentaţi şi efectele generate de reorganizarea poliţiei judeţene în ceea ce 
înseamnă asigurarea ordinii publice şi siguranţa cetăţeanului. 

Domnul Popescu Dumitru Dan. 
Şi în şedinţa trecută a ATOP, ca şi în alte şedinţe am rugat să fie prezentate 

criteriile care au stat la baza reorganizării poli ţiei judeţene. 
La aceste şedinţe trebuie să participe şi un reprezentant al prefecturii, dar nu 

participă nimeni. 
Am rugat să se consemneze şi în procesul verbal al şedinţei acest lucru. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
La ATOP se mai dau ceva bani? Au loc licitaţii? 
Nu mai aşteptaţi. 
Doamna Tîrnăcop Aurica. 
Am şi eu o întrebare. Dacă pe timp de noapte există control cu privire la 

circulaţia rutieră, mai ales pe DN 6, la Drăgăneşti Vlaşca, pentru că există tiruri care 
circulă cu viteză foarte mare şi casele se deteriorează pe zi ce trece, se zdruncină din 
temelii. 

Domnul Bleajă Cornel. 
Tot pentru ATOP am o propunere. 
Dacă s-ar putea să fie ridicat cazierul judiciar din oraşele cele mai apropiate de 

domiciliu pentru că sunt destule persoane care solicită. Aici este vorba şi de cheltuieli 
şi de timpul pierdut. 

Există baze de date şi se poate realiza acest lucru. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Este corectă solicitarea. Nu tot ce pare să fie firesc se întâmplă în România. 
Domnule Putineanu, vă rog să notaţi şi această solicitare. 
Domnul Iliescu Alexandru. 
În legătură cu DJ 701 ştiu că se face tot posibilul să fie terminat. 
Să revenim cu o adresă şi la judeţul Dâmboviţa să vedem ce are de gând cu 

acest drum pentru a se realiza ieşirea la autostradă. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Am discutat în vară cu domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Dîmboviţa şi 

mi-a promis că se va rezolva. 
 
 



 

Domnul Savu Adrian. 
Poate ne ajută şi presa, poate îl sensibilizăm pe domnul preşedinte Popescu 

Florin Aurelian. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Aici sunteţi rău. Presa ne-a ajutat foarte mult. 
Dacă nu mai sunt alte probleme, ordinea de zi fiind epuizată, declar încheiate 

lucrările şedinţei şi vă mulţumesc pentru participare. 
 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 
     Liviu Nicolae Dragnea               Silvia Oprescu 

 
 
 


