
 

R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE ŢEAN  TELEORMAN 

 
 

PROCES VERBAL  
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  

din data de 28 octombrie 2011 
 
 

 Bună ziua, stimaţi colegi, 
 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în şedinţă ordinară pentru astăzi, 
28 octombrie 2011, prin dispoziţia nr. 528 din 21 octombrie 2011. 

La şedinţă participă 28 consilieri din totalul de 31 consilieri în funcţie lipsind 
domnii Bălan Ilie, Drăcman Lucian şi Mocanu Virgil, 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. 

 
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 extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din 

data de 27 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 extraordinare a 

Consiliului Judeţean, din 27 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 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, 
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului 
Teleorman, precum şi pentru Camera Agricolă Judeţeană Teleorman, 
pentru anul 2012. 

 



 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public 
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, pentru anul 
2011. 

 
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Teleorman în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar 
pentru Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede. 

 
4. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului doamnei Ciuntuc Florenţa 

Geanina – manager interimar al Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” 
Teleorman – instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului 
Judeţean Teleorman. 

 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Bibliotecii 

Judeţene “Marin Preda” Teleorman – instituţie publică de cultură aflată în 
subordinea Consiliului Judeţean Teleorman. 

 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 

Teleorman nr. 33 din 28 aprilie 2010. 
 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Jude ţului 
Teleorman, pe anul 2011. 

 
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 

Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011. 
 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 
Teleorman nr. 37 din 27 martie 2011. 

 
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 

Teleorman nr. 38 din 27 martie 2011. 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al 
judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare şi execuţia bugetului 
împrumuturilor interne, la data de 30 septembrie 2011. 

 
12. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 

Teleorman nr. 37 din 27 februarie 2008. 
 
14. Proiect de hotărâre privind atribuirea licen ţelor de traseu şi a caietelor de 

sarcini aferente acestora pentru efectuarea serviciului de transport public 



 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, unor operatori de 
transport rutier. 

 
15. Proiect de hotărâre privind înfiin ţarea comisiei paritare pentru formularea 

propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin 
servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu. 

 
16. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultur ă – Centrul Judeţean Teleorman a unei păr ţi 
din imobilul situat în oraşul Zimnicea, aflat în proprietatea publică a 
judeţului Teleorman. 

 
17. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosin ţă gratuită, Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale – Unitatea Militară 0572 Bucureşti, a unui spaţiu 
proprietate publică a judeţului Teleorman. 

 
18. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, a unor imobile, 
proprietate publică a judeţului Teleorman. 

 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare, a preţului 

minim de pornire a licitaţiei şi a documentaţiei de licitaţie în vederea 
închirierii unor spa ţii, proprietate publică sau privată a judeţului 
Teleorman. 

 
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 

Teleorman nr. 12 din 11 februarie 2011. 
 

21. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Jude ţean Teleorman pentru 
executarea unei structuri metalice uşoare la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria. 

 
22. Diverse. 
 
 Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 În primul rând vă urez “La mulţi ani” în numele colegilor consilieri, vă doresc 
să vi se împlinească toate dorinţele, multă sănătate dumneavoastră şi celor apropiaţi 
dumneavoastră. 

 În al doilea rând, propun să scoatem de pe ordinea de zi punctul 21 “Proiect de 
hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unei 
structuri metalice uşoare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria”, întrucât până la 
această dată nu am primit un punct de vedere al proiectantului referitor la modul cum 
se va încadra această construcţie în proiectul de reabilitare al spitalului. 

 Când vom avea acest punct de vedere vom analiza acest proiect de hotărâre în 
consiliul judeţean. 

 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Sunt de acord. 



 

 La proiectul ordinii de zi, vă rog să fiţi de acord să mai introducem două 
puncte a căror rezolvare nu suportă amânare pentru şedinţa următoare, şi 
anume: 
 Proiect de hotărâre privind rescadenţarea ratelor la  Contractul “Linie de credit 
pentru proiecte de investiţie finanţate din fonduri europene pentru administraţii 
publice locale”; 
Trebuie încheiat un act adiţional cu CEC Bank S.A., ca urmare a faptului că ratele din 
contractul de credit nu se pot achita la termenele stabilite deoarece anexa nr. 2 privind 
secţiunea de dezvoltare a bugetului judeţului nu poate fi executată. Vreau să vă 
informez că având bugetul blocat nu putem face plăţi şi riscăm să intrăm în incidenţă 
de plată. Chiar dacă banii sunt în cont, nu putem să plătim ratele la credit pentru că 
bugetul este blocat. 
Sper să se înţeleagă situaţia anormală de la noi. 
 Al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional la Acordul de 
Asociere pentru participarea la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
împădurirea terenurilor agricole degradate, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 142 din 21 decembrie 2009, este generat tot de faptul că nu 
putem să facem operaţiunile necesare urgentării procedurilor de achiziţie publică la 
comuna Saelele, datorită blocării bugetului. 
 Cu solicitarea domnului Vlad Eugen Ovidiu şi propunerea de completare cu 
cele două proiecte, supun la vot ordinea de zi modificată şi completată.  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi cu modificarea şi 

completările propuse. 
 
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.  

 

x 
 

 La primul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 
Teleorman, precum şi pentru Camera Agricolă Judeţeană Teleorman, pentru anul 
2012. 

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. 
 Vă mulţumesc. 



 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
 Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Teleorman, 
precum şi pentru Camera Agricolă Judeţeană Teleorman, pentru anul 2012, 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 
Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Teleorman, 
precum şi pentru Camera Agricolă Judeţeană Teleorman, pentru anul 2012. 

La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 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 preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Vă mulţumesc. 
 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 
organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Teleorman, pentru 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 aprobarea 

organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Teleorman, pentru anul 2011. 

Următoarele trei proiecte de hotărâri se referă la persoane şi, în conformitate 
cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârile 



 

cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorităţii membrilor 
prezenţi la şedinţă. 
 La şedinţa de astăzi participă un număr de 28 consilieri judeţeni, deci jumătate 
plus unu din consilierii prezenţi reprezintă 15 . 

 
Vă prezint expunerea de motive privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Teleorman în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă Roşiorii de Vede. 

 
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. 
 Vă mulţumesc. 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
 Nefiind observaţii, rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de 
numărare a voturilor să-şi intre în atribuţii. 
 

 Buletinele de vot fiind completate, se prezintă tehnica votării. 
 

 Urmează operaţiunea 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 opţiunea 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. 
Doamna Magheru Liliana, din totalul de 28 voturi valabil exprimate, a întrunit un 

număr de 28 voturi “pentru”. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Vă mulţumesc. 
Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Teleorman în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă Roşiorii de Vede. 

 
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de 
Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede. 

La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
încetarea mandatului doamnei Ciuntuc Florenţa Geanina – manager interimar al 
Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” Teleorman – instituţie publică de cultură aflată în 
subordinea Consiliului Judeţean Teleorman. 



 

 
Rog pe domnul Piper Savu Florin, secretarul comisiei juridice, să prezinte 

raportul de avizare. 
Domnul Piper Savu Florin. 

 Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Vă mulţumesc. 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nefiind observaţii şi buletinele de vot fiind completate, se prezintă tehnica 
votării. 

 
 Urmează operaţiunea 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 opţiunea şi apoi l-a introdus în urnă) 
 
 Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a 
voturilor să prezinte procesul verbal. 

Doamna Ciuntuc Florenţa Geanina, din totalul de 28 voturi valabil exprimate, a 
întrunit un număr de 27 voturi “pentru” şi un vot “împotrivă”. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Vă mulţumesc. 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului doamnei Ciuntuc 
Florenţa Geanina – manager interimar al Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” 
Teleorman – instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean 
Teleorman. 

 
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind 

încetarea mandatului doamnei Ciuntuc Florenţa Geanina – manager interimar al 
Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” Teleorman – instituţie publică de cultură aflată în 
subordinea Consiliului Judeţean Teleorman. 
 

La următorul punct  de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
desemnarea managerului interimar al Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” Teleorman – 
instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman. 

Rog pe domnul Piper Savu Florin, secretarul comisiei juridice, să prezinte 
raportul de avizare 

Domnul Piper Savu Florin. 
 Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Vă mulţumesc. 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nefiind, buletinele de vot fiind completate, se prezintă tehnica votării. 
 



 

 Urmează operaţiunea 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 opţiunea şi apoi l-a introdus în urnă) 
 Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a 
voturilor să prezinte procesul verbal. 

Domnul Fota Viorel, din totalul de 28 voturi valabil exprimate, a întrunit un 
număr de 27 voturi “pentru” şi un vot “împotrivă”. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Vă mulţumesc. 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al 
Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” Teleorman – instituţie publică de cultură aflată în 
subordinea Consiliului Judeţean Teleorman. 

  
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind 

desemnarea managerului interimar al Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” Teleorman – 
instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman. 

La punctul şase 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. 33 din 28 aprilie 2010. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
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 Piper Savu Florin, 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. 
Vă mulţumesc. 

 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. 33 din 28 aprilie 2010, 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. 33 din 28 aprilie 2010. 
La punctul şapte 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 Piper Savu Florin, 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. 
Vă mulţumesc. 

 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 opt de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad 

Eugen Ovidiu care ne va 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 
- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Piper Savu Florin, 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. 
Vă mulţumesc. 
 

 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. 

 



 

 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 nouă 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. 37 din 27 martie 2011. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
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 Piper Savu Florin, 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. 
Vă mulţumesc. 

 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. 37 din 27 martie 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. 37 din 27 martie 2011. 
La punctul 10 de la ordinea de zi tot domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu 

ne va prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Teleorman nr. 38 din 27 martie 2011. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
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 Piper Savu Florin, 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. 
Vă mulţumesc. 

 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. 38 din 27 martie 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. 38 din 27 martie 2011. 
 La punctul 11 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi 
dezvoltare şi execuţia bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 septembrie 
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 Piper Savu Florin, 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. 
Vă mulţumesc. 

 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 bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare şi 
execuţia bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 septembrie 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 bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare şi 
execuţia bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 septembrie 2011. 

La punctul 12 de la ordinea de zi dau cuvântul domnului Vlad Eugen Ovidiu 
pentru a prezenta expunerea de motive privind actualizarea Programului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Rog preşedinţii comisiei economice şi comisiei urbanism, să prezinte rapoartele 

de avizare. 
- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică 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. 
 Vă mulţumesc. 
 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 actualizarea 
Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008, cu modificările 
şi completările ulterioare, 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 actualizarea 

Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 
 La punctul 13 de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreşedinte Vlad 

Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 37 din 27 februarie 2008. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Rog preşedinţii comisiei economice şi comisiei urbanism, să prezinte rapoartele 

de avizare. 
- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică 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. 
Vă mulţumesc. 

 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. 37 din 27 februarie 2008, 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. 37 din 27 februarie 2008. 
La punctul 14 de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreşedinte 

Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind atribuirea licenţelor 
de traseu şi a caietelor de sarcini aferente acestora pentru efectuarea serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, unor operatori de 
transport rutier. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 

Rog preşedinţii comisiei economice şi comisiei urbanism, să prezinte rapoartele 
de avizare. 

- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică 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. 
Vă mulţumesc. 

 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 atribuirea 
licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini aferente acestora pentru efectuarea 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, unor 
operatori de transport rutier, 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 atribuirea 

licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini aferente acestora pentru efectuarea 



 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, unor 
operatori de transport rutier. 

La punctul 15 de la ordinea de zi tot domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu 
ne va prezenta expunerea de motive privind înfiinţarea comisiei paritare pentru 
formularea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin 
servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 

Rog pe domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism, să prezinte 
raportul de avizare. 

Domnul Iancovici Romeo. 
Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Vă mulţumesc. 
 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 înfiinţarea 
comisiei paritare pentru formularea propunerilor de atribuire a serviciului de transport 
public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu, 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 înfiinţarea 

comisiei paritare pentru formularea propunerilor de atribuire a serviciului de transport 
public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu. 

 La punctul 16 de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad 
Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind darea în administrare 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Teleorman a 
unei părţi din imobilul situat în oraşul Zimnicea, aflat în proprietatea publică a 
judeţului Teleorman. 

 
 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
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 Piper Savu Florin, 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. 
 Vă mulţumesc. 
 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 darea în 
administrare Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean 
Teleorman a unei părţi din imobilul situat în oraşul Zimnicea, aflat în proprietatea 
publică a judeţului Teleorman, 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 darea în 

administrare Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean 
Teleorman a unei părţi din imobilul situat în oraşul Zimnicea, aflat în proprietatea 
publică a judeţului Teleorman. 

 La punctul 17 de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreşedinte 
Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind atribuirea în 
folosinţă gratuită, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale – Unitatea Militară 0572 
Bucureşti, a unui spaţiu proprietate publică a judeţului Teleorman. 

 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
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 Piper Savu Florin, 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. 
 Vă mulţumesc. 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 În acest contract nu scrie care este destinaţia, aici scrie “să folosească spaţiul 
conform destinaţiei determinate prin natura sa”, dar care destinaţie? 
 Este cineva de la STS? 
 De ce nu puneţi în contract şi prevederile privind destinaţia spaţiului? 



 

 Eu, v-aş ruga să faceţi contractul cum trebuie pentru şedinţa următoare. Aici 
este un contract general, sau dacă sunt de acord colegii să aprobăm sub rezerva 
modificării. 
 Să-l lăsăm pentru luna următoare, trebuie să comunicaţi şi cu cei de la STS. 
 Vă propun amânarea acestui proiect de hotărâre. 

 
  - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat amânarea proiectului de hotărâre privind 

atribuirea în folosinţă gratuită, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale – Unitatea 
Militară 0572 Bucureşti, a unui spaţiu proprietate publică a judeţului Teleorman, 
pentru următoarea şedinţă. 

La punctul 18 de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad 
Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind darea în administrare 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, a unor 
imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
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 Piper Savu Florin, 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. 
 Vă mulţumesc. 
 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 darea în 
administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, 
a unor imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman, 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 darea în 

administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, 
a unor imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman. 



 

La punctul 19 de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad 
Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea raportului de 
evaluare, a preţului minim de pornire a licitaţiei şi a documentaţiei de licitaţie în 
vederea închirierii unor spaţii, proprietate publică sau privată a judeţului Teleorman. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 

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 Piper Savu Florin, 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. 
 Vă mulţumesc. 
 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 
raportului de evaluare, a preţului minim de pornire a licitaţiei şi a documentaţiei de 
licitaţie în vederea închirierii unor spaţii, proprietate publică sau privată a judeţului 
Teleorman, 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 

raportului de evaluare, a preţului minim de pornire a licitaţiei şi a documentaţiei de 
licitaţie în vederea închirierii unor spaţii, proprietate publică sau privată a judeţului 
Teleorman. 

  La punctul 20 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 12 din 11 februarie 2011. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
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 Piper Savu Florin, 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. 
 Vă mulţumesc. 
 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. 12 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. 12 din 11 februarie 2011. 
La următorul punct  de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 

rescadenţarea ratelor la Contractul “Linie de credit pentru proiecte de investiţie 
finanţate din fonduri europene pentru administraţii publice locale”. 

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică, să prezinte rapoartele de 
avizare 

- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Piper Savu Florin, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 
voturi. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Vă mulţumesc. 

 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 rescadenţarea 
ratelor la Contractul “Linie de credit pentru proiecte de investiţie finanţate din fonduri 
europene pentru administraţii publice locale”, 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 rescadenţarea 

ratelor la Contractul “Linie de credit pentru proiecte de investiţie finanţate din fonduri 
europene pentru administraţii publice locale”. 
 La următorul punct  de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
aprobarea Actului Adiţional la Acordul de Asociere pentru participarea la Programul 
de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, 



 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 142 din 21 decembrie 
2011. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 

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 Piper Savu Florin, 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. 
 Vă mulţumesc. 
 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 
Actului Adiţional la Acordul de Asociere pentru participarea la Programul de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 142 din 21 decembrie 
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 
Actului Adiţional la Acordul de Asociere pentru participarea la Programul de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 142 din 21 decembrie 
2011. 

 
Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
Vreau să fac o scurtă informare. Îmi fac datoria să vă pun la curent cu acţiunile 

nesăbuite şi abuzive ale prefectului judeţului, de blocare a bugetului consiliului 
judeţean şi datorită atacării altor proiecte de hotărâre, din păcate, există posibilitatea 
reală ca prejudiciul cauzat consiliului judeţean să fie de zeci de milioane de euro. 

O spun cu toată responsabilitatea şi cu toată îngrijorarea. În ceea ce priveşte 
plăţile pentru programele europene există în mod real posibilitatea, ca banii pentru 
Spitalul Judeţean de Urgenţă, (20 şi ceva de milioane de euro) şi pentru drumurile pe 
care le realizăm din fonduri europene, să-i pierdem, pentru că nu putem să facem 
plăţile în termen. 

Vreau să vă informez că banii sunt în cont şi rambursările au fost făcute de către 
minister, numai că nu putem să facem plăţile. 



 

Există riscul ca să ne fie luaţi banii şi să plătim noi dacă nu putem face plăţile 
până la data data finală. 

De asemenea, există riscul, ca CEC-ul să nu accepte încheierea unui act 
adiţional. Prin blocarea bugetului, atât noi, cât şi celelalte instituţii publice suntem în 
imposibilitatea de a putea face plăţile pentru programele europene, consecinţa fiind 
aceea că rambursăm banii Ministerului Dezvoltării. Nemaiputând mişca banii primiţi 
de la minister, nu putem rambursa plăţile la scadenţă CEC-ului. 

Prejudiciul cauzat acestei instituţii este foarte mare, aproape 2 mii miliarde lei. 
Acţiunile nesăbuite, abuzive şi iresponsabile ale prefectului ne pot conduce la un 
asemenea prejudiciu care va fi suportat de noi toţi cetăţenii acestui judeţ, dincolo de 
efectele implicite ale blocării investiţiilor şi dezvoltării judeţului. Vorbesc numai 
pentru consiliul judeţean, nu vorbesc de celelalte primării de municipiu. La Turnu 
Măgurele, nu se pot plăti salariile la profesori şi salariaţii din primărie, probabil că 
Turnu Măgurele va rămâne toată iarna fără căldură. 

Vreau să vă informez de asemenea, că săptămâna viitoare voi trimite încă odată 
o informare completă la primul ministru şi la Ministerul Dezvoltării, nu-mi fac mari 
speranţe, dar e un demers firesc pe care trebuie să-l fac pentru ca nimeni din 
conducerea Guvernului şi a statului să nu spună că nu a ştiut ce se întâmplă şi că nu au 
fost informaţi. 

Decizia este a dumnealor. 
Asta am vrut să spun. Îmi pare rău că vă dau o veste proastă, din păcate. 
Noi am câştigat toate procesele aici, absolut toate, o parte dintre ele le-am 

câştigat şi la Curtea de Apel, au fost din nou atacate, iar cele legate de buget au termen 
în martie 2012. 

Astăzi, am depus la Curtea de Apel Bucureşti o cerere de preschimbare a 
termenului şi sper să convingem instanţa să acorde un termen cât mai scurt având în 
vedere efectele îngrijorătoare asupra judeţului.  

Asta am ţinut să vă informez. 
De la PDL a venit vreo propunere de completare a locului vacant ? 
Domnul Şuică Iulian. 
Nu. 
Vă mulţumesc pentru participare şi vă urez toate cele bune. 
 
În mapă aţi avut răspunsul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman la 

propunerile făcute de dumneavoastră în şedinţa extraordinară din 27 septembrie 2011 
şi Informarea privind activitatea desfăşurată de Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică Teleorman pe trimestrul III/2011. 

Consideraţi că acest răspuns lămureşte aspectele sesizate? 
Dacă  aveţi alte probleme? 
Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinţei şi vă mulţumesc 

pentru participare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
 
     Liviu Nicolae Dragnea                Silvia Oprescu 


