
 

R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE ŢEAN  TELEORMAN 

 
 

PROCES VERBAL  
 al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  

din data de 7 decembrie 2011 ora 10,00 
  

Bună ziua, stimaţi colegi, 
 Am convocat Consiliul Judeţean Teleorman  în şedinţă ordinară pentru astăzi, 7 
decembrie a.c., prin dispoziţia nr. 605 din  2 decembrie 2011. 

La şedinţă participă 28 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcţie lipsind 
domnii Drăcman Lucian, Ion Petre, Mocanu Virgil şi Vlad Elena, 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 ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data 
de 15 noiembrie 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 15 noiembrie 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 rectificarea bugetului propriu al jude ţului 

Teleorman, pe anul 2011.  
 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 

Teleorman nr. 142 din 15 noiembrie 2011. 
 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 
Teleorman nr. 15 din 11 februarie 2011. 

 



 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare-primire a 
activului şi a pasivului Serviciului de Exploataţii Piscicole către S.C. 
Piscicola Teleorman S.R.L. 

 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2012. 
 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 

Teleorman nr. 59 din 24 aprilie 2008. 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licita ţie publică, a 
unui spaţiu proprietate publică a judeţului Teleorman. 

 
8. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Teleorman, prin Consiliul 

Judeţean Teleorman, cu unele unităţi administrativ-teritoriale în vederea 
particip ării la “Programul privind m ăsurile de protecţie a mediului prin 
creşterea suprafeţelor împădurite în judeţul Teleorman, pe perioada 2011-
2020”. 

 
9. 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 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. 



 

 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. 142 din 15 noiembrie 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 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. 142 din 15 noiembrie 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. 142 din 15 noiembrie 2011. 

 La punctul trei  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 

- 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. 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 patru  de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 

aprobarea protocolului de predare-primire a activului şi a pasivului Serviciului de 
Exploataţii Piscicole către S.C. Piscicola Teleorman S.R.L. 

Rog preşedintele comisiei economice să prezinte rapoartul de avizare 
- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
Domnul Petcu Florea. 
Comisia economică, 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 
protocolului de predare-primire a activului şi a pasivului Serviciului de Exploataţii 
Piscicole către S.C. Piscicola Teleorman S.R.L, 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 
protocolului de predare-primire a activului şi a pasivului Serviciului de Exploataţii 
Piscicole către S.C. Piscicola Teleorman S.R.L. 

 La punctul cinci de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte 
Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind stabilirea unor taxe 
locale pentru anul 2012. 

 
 



 

 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 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 stabilirea 
unor taxe locale 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 stabilirea unor 
taxe locale pentru anul 2012. 

La punctul şase de la ordinea de zi tot domnul vicepreşedinte Vlad Eugen 
Ovidiu ne va prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 59 din 24 aprilie 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. 
 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. 59 din 24 aprilie 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. 59 din 24 aprilie 2008. 

La punctul şapte de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte 
Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică, 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 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 

închirierii prin licitaţie publică, a unui spaţiu 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 aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică, a unui spaţiu proprietate publică a judeţului 
Teleorman. 

La punctul opt de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Bălan 
Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind asocierea judeţului Teleorman, prin 
Consiliul Judeţean Teleorman, cu unele unităţi administrativ-teritoriale în vederea 
participării la “Programul privind măsurile de protecţie a mediului prin creşterea 
suprafeţelor împădurite în judeţul Teleorman, pe perioada 2011-2020”. 
 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 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 asocierea 
judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, cu unele unităţi 
administrativ-teritoriale în vederea participării la “Programul privind măsurile de 
protecţie a mediului prin creşterea suprafeţelor împădurite în judeţul Teleorman, pe 
perioada 2011-2020”, 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 asocierea 
judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, cu unele unităţi 
administrativ-teritoriale în vederea participării la “Programul privind măsurile de 
protecţie a mediului prin creşterea suprafeţelor împădurite în judeţul Teleorman, pe 
perioada 2011-2020”. 

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

 
 În mape aveţi o informare întocmită de specialişti ai Consiliului Judeţean 
Teleorman cu privire la adresa trimisă instituţiei noastre, prin care Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, solicită aprobarea, pentru anul 2011, a bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi a situaţiilor financiare trimestriale la 30 septembrie 2011. În plus faţă de 
cele prezentate în informare, doresc să vă relatez câteva lucruri, după care vă invit să 
dezbatem această solicitare. 
 Vă reamintesc că procesul cu privire la desemnarea reprezentanţilor consiliului 
judeţean în consiliul de administraţie a fost câştigat definitiv şi irevocabil. Din păcate, 
prefectul a atacat din nou aceeaşi hotărâre a consiliului judeţean şi suntem pe 
parcursul unui nou proces, ceea ce face ca până la soluţionarea acestuia să nu avem 
Consiliu de Administraţie funcţional care să avizeze bugetul de venituri şi cheltuieli 
conform prevederilor Legii nr. 95/2006. 
 Vă precizez că Legea nr. 95/2006 stabileşte ca atribut principal al Consiliului de 
Administraţie „avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi 
situaţiile financiare trimestriale şi anuale”. 
 Este de datoria mea să vă aduc la cunoştinţă situaţia creată la Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Alexandria prin nefuncţionarea Consiliului de Administraţie, vă propun să 
dezbatem şi, împreună, să luăm o decizie de aprobare sau nu a bugetului de venituri şi 



 

cheltuieli pe 2011 al spitalului judeţean şi a situaţiilor financiare, prezentând o 
informare. 
 Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Am avut o discuţie cu colegii din aparat şi este imposibil să se aprobe bugetul 
de venituri şi cheltuieli la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria din cauza 
impedimentelor create de suspendarea hotărârilor adoptate şi a dispoziţiilor 
preşedintelui consiliului judeţean de Instituţia Prefectului.. 
 De altfel, părerea mea este că cei care au înaintat adresa sunt conştienţi că nu li 
se poate aproba solicitarea căci adresa este făcută la nivel de amatorism. 
 Ce să aprobăm? O execuţie bugetară despre care nu ştim nimic, pentru că a fost 
imposibil să pătrundem în spital să ne informăm, reprezentanţii consiliului judeţean şi 
salariaţii din aparatul de specialitate au fost blocaţi la uşă, s-a chemat poliţia. 
 De ce credeţi că legiuitorul a prevăzut obligaţia de a numi reprezentanţii 
consiliului judeţean în Consiliul de Administraţie? Tocmai pentru a avea o informare 
şi a putea aproba bugetul de venituri şi cheltuieli. În lipsa oricărui control economic, 
ne pun în faţa unui fapt deja împlinit. Eu consider că nu se poate aproba acest buget şi 
nici execuţia  în aceste condiţii. 
 Domnul Iliescu Alexandru. 
 Domnule preşedinte, 
 Eu pun o întrebare: Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului şi situaţiile 
financiare trimestriale sunt avizate de Consiliul de Administraţie? 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Nu, pentru că nu au Consiliu de Administraţie. 
 Domnul Iliescu Alexandru. 
 Dacă pe situaţiile financiare ar exista o viză şi să semneze cineva din partea 
Consiliului de Administraţie, atunci am avea subiect de discuţie. Noi dacă le-am 
aproba fără a fi avizate de Consiliul de Administraţie, am comite o ilegalitate. Nu este 
vinovat consiliul judeţean că s-a ajuns în această situaţie. Noi ne-am făcut datoria şi 
am aprobat absolut tot ce a fost prevăzut de lege atât pentru spitalul din Alexandria, 
cât şi pentru celelalte spitale din judeţ. 
 Faptul că în adresa trimisă de spital se spune că se vor adresa forurilor abilitate 
să aplice legea, eu m-aş bucura, pentru că în nici un caz situaţia de la spitalului 
judeţean nu este din vina consiliului judeţean, ci a altor persoane. 
 Domnul Şuică Iulian. 
 Cum va avea loc descărcarea de gestiune a exerciţiului bugetar al spitalului? 
Am aflat şi de un control al Curţii de Conturi. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Nu mai poate face nimeni nimic în legătură cu constituirea Consiliului de 
Administraţie, aceste acte sunt atacate în instanţă. Consiliul de Administraţie nu se 
poate constitui. 
 Nu sunt alte instituţii care pot desemna membri acolo. 
 Avem două variante: 

- azi, să aprobăm sau nu bugetul de venituri şi cheltuieli, sau 
- săptămâna viitoare să facem o şedinţă, poate apar elemente noi pe care acum 
nu le cunoaştem, până atunci vă gândiţi fiecare la acest subiect. 
 



 

Domnul Şuică Iulian. 
O amânare ar fi mai indicată. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Şi eu am acelaşi punct de vedere, poate apare un element în plus. 
Domnul Iliescu Alexandru. 
Eu cred că nu s-a înţeles ce am vrut să spun. 

 Legea spune clar: Consiliul de Administraţie are cinci membri, nu doi cum 
susţine conducerea spitalului.  
 Dacă spitalul poate să pună la dispoziţie bugetul şi situaţiile financiare 
trimestriale şi anuale avizate de Consiliul de Administraţie, noi avem ce discuta. Până 
atunci, nu. De ce să ne întâlnim? Noi, colegii, putem veni, dar să avem subiect de 
discuţie pentru că nu cred că Instituţia Prefectului va retrage acţiunea de la Curtea de 
Apel. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Noi, trebuie să respectăm procedura legală. Consiliul judeţean trebuie să fie pus 
în situaţia de a dezbate, sau nu, acest buget în comisii şi apoi în plenul consiliului. 
 Domnul Iliescu Alexandru. 
 Eu am spus că, până să ne întâlnim, cei de la spital trebuie să trimită bugetul 
avizat de Consiliul de Administraţie. Acum, noi discutăm şi vedem că lipseşte un aviz. 
Fără aviz, documentul este nul. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Puneţi multă patimă. Vorbesc ca procedură, şi este de competenţa mea, 
proiectul de hotărâre să fie pus pe ordinea de zi, dezbătut în comisii şi supus discuţiei. 
Eu nu o să vin cu o hotărâre ca să conving lumea să voteze ceva ilegal. 
 Un alt subiect despre care doresc să vorbesc este acela că în Ordinul Ministrului 
Sănătăţii nr. 1577/2011, numărul de paturi pentru care s-a încheiat contract, pentru 
judeţul Teleorman, s-a redus cu 25%, de la 1800 la 1549, media este de 4,1 faţă de 5,7 
media naţională. Este cel mai mare număr de paturi cu care se are în vedere să fie 
redus, din România. 
 Am trimis o solicitare la Ministerului Sănătăţii, cu foarte mult respect, să 
explice de ce în judeţul Teleorman trebuia să dispară 251 paturi din spitale şi nu au 
răspuns până acum. 
 Domnul Putineanu Ion. 
 M-am consultat cu colegii şi sunt de acord cu propunerea de amânare din mai 
multe puncte de vedere. 
 Astfel, dăm conducerii spitalului  posibilitatea de a găsi soluţia ca această 
situaţie să se rezolve. 
 Să fim înţeleşi că vrem să fie legal totul. 
 Doamna Tîrnăcop Aurica. 
 Sunt de acord cu colegii mei şi propun să facem cunoscut conducerii spitalului, 
să fie prezentă la şedinţa următoare. 
 Domnul Iliescu Alexandru. 
 Dacă amânăm şi vrem să dezbatem un proiect de hotărâre, ar fi bine să avem la 
şedinţă şi reprezentanţii spitalului. 
 
 



 

  
 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinţei şi vă mulţumesc 

pentru participare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
 
     Liviu Nicolae Dragnea                Silvia Oprescu 
 


