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R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE łEAN  TELEORMAN 

 
 

 
PROCES VERBAL  

 al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman  
din data de 12 iulie 2012 

 
 
 Domnul Bălan Ilie 
 Bună ziua, stimaŃi colegi, 
 Vă fac cunoscut că, prin dispoziŃia nr. 345 din 11 iulie 2012 am fost desemnat de domnul 
preşedinte Liviu Nicolae Dragnea să exercit în ziua de 12 iulie a.c., în numele acestuia, atribuŃiile 
prevăzute de legea organică a administraŃiei publice locale. 
 Consiliul JudeŃean Teleorman a fost convocat în şedinŃă ordinară pentru astăzi, 12 iulie  
2012, prin dispoziŃia nr. 335 din 6 iulie 2012. 

La şedinŃă participă 30 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcŃie lipsind domnii Amarie 
Constantin şi Ni Ńulescu Teodor, 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, directori şi funcŃionari publici din aparatul de specialitate al 

Consiliului judeŃean, care au tangenŃă cu problematica de la ordinea de zi, precum şi reprezentanŃi ai 
presei scrise şi audio-vizuale. 

 
Procesul - verbal al şedinŃei de constituire a Consiliului JudeŃean Teleorman, din data de 21 

iunie 2012, 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 de constituire a Consiliului 

JudeŃean, din 21 iunie 2012. 
 

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, am întocmit 
următorul proiect al ordinii de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosin Ńă gratuită, a unor spaŃii proprietate 

publică a judeŃului Teleorman. 
 
2. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprins ă în Hotărârea 

Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 61 din 20 aprilie 2012. 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare, a preŃului minim de 
pornire a licita Ńiei în vederea închirierii, prin licita Ńie publică, a unui spaŃiu medical din 
imobilul Centrului de Sănătate “Regele Carol I” DeparaŃi, proprietate publică a 
judeŃului Teleorman. 
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4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al jude Ńului pe anul 2012. 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a documentaŃiei tehnico-
economice pentru obiectivul de investiŃii “Reabilitare tronson DJ 506B Smîrdioasa 
(DN51) – Izvoarele (DN51), km. 3+904 – 10+674 (L= 6,77 km.), în faza documentaŃie de 
avizare a lucrărilor de interven Ńie. 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a documentaŃiei tehnico-

economice pentru proiectul “Programul de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin 
împădurirea terenurilor agricole degradate în perimetrul de ameliorare Mavrodin, 
comuna Mavrodin, judeŃul Teleorman”, în faza proiect tehnic. 

 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării drumurilor jude Ńene în clase tehnice 
şi a încadrării acestora pe niveluri de viabilitate şi de intervenŃie în timpul iernii 2012-
2013. 

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziŃiei publice a unor servicii de natură 

juridic ă în vederea asistenŃei şi a reprezentării Consiliului Jude Ńean Teleorman la 
Curtea InternaŃională de Arbitraj.  

 
9. Proiect de hotărâre privind încetarea numirii domnului Gâdea Adria n IonuŃ din funcŃia 

de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Furculeşti. 
 

10.  Proiect de hotărâre privind desemnarea unei persoane în vederea exercitării cu 
caracter temporar a funcŃiei de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Furculeşti. 

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale 

Spitalului JudeŃean de UrgenŃă Alexandria, pentru anul 2012. 
 

12. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unit ăŃi administrativ-teritoriale a sumei din 
cota de 20% din sumele defalcate din T.V.A. şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a celor reŃinute din cota de 80%, ca 
urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pentru susŃinerea 
programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită 
cofinanŃare locală, propuneri pentru anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016. 

 
13. Diverse. 

 
 Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi vă propun retragerea a două proiecte, 
si anume: 

- proiectul de hotărâre de la punctul nr. 4 ce priveşte rectificarea bugetului propriu al 
judeŃului pe anul 2012 şi  
    - proiectul de hotărâre de la punctul nr. 11 cu privire la aprobarea organigramei şi a statului 
de funcŃii ale Spitalului JudeŃean de UrgenŃă Alexandria, pentru anul 2012, deoarece până la 
şedinŃă nu am primit avizul Ministerului S ănătăŃii care este obligatoriu, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii, cu modificările şi 
completările ulterioare. Urmând ca restul proiectelor de hotărâri să se renumeroteze. 

 
Supun la vot proiectul ordinii de zi modificat.  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi modificat. 
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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 dau cuvântul domnului vicepreşedinte Gâdea Adrian 
IonuŃ pentru a prezenta expunerea de motive privind atribuirea în folosinŃă gratuită, a unor spaŃii 
proprietate publică a judeŃului Teleorman. 

Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte 
rapoartele de avizare. 
 - Domnul Cioabă Petre, preşedintele comisiei economice.   
 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 ,,abŃineri”. 
 -Domnul Vlad Eugen Ovidiu, preşedintele comisiei juridice. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
 -Domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei urbanism. 
 - Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 

Domnul Bălan Ilie 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
 Domnul Neagu Florin 
 E prima şedinŃă de consiliu şi conform legii vreau să fiu anunŃat înainte cu 7 zile pentru 
şedinŃele ordinare, cu 3 zile înainte pentru cele extraordinare şi cu câteva ore  
înainte pentru  şedintele de îndată. Materialele le-am primit astăzi şi nu am avut timp să le 
aprofundez. Şi a doua problemă, domnul NiŃulescu Teodor este în spital, însă nu s-a spus nimic de 
domnul preşedinte Dragnea Liviu Nicolae. Care este situaŃia? 
 Domnul Bălan Ilie 
 Secretariatul a prezentat situaŃia celor care nu sunt prezenŃi. Acest capitol îl discutăm la 
punctul diverse. Dacă mai sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
 Domnul Izină Ion 
 Am câteva completări. Înteleg că solicitanŃii sunt tot cei care au beneficiat de aceste spaŃii şi 
pe perioada anterioară, respectiv până la data expirării contractului de comodat. Mi se pare corect ca 
aparatul de specialitate care se ocupă de contractele de comodat să ne prezinte un raport în care să 
precizeze dacă au fost respectate clauzele contractuale. La art. 4 din contractul de comodat sunt 
specificate oligaŃiile comodatarului  şi era corect să ştim dacă cei care au beneficiat de aceste spaŃii 
şi-au respectat obligaŃiile contractuale.Vă mulŃumesc ! 
 Domnul Bălan Ilie 
 Domnul Piperea Victor ne puteŃi clarifica aspectele respective? 
 Domnul Piperea Victor 
 Contractele au fost respectate, fiecare persoană juridică şi-a plătit utilit ăŃile. 
 Domnul Izină Ion 
 Rugămintea mea este ca pe viitor să fie anexat un document scris. 
 Domnul Bălan Ilie 
 Nemaifiind discuŃii, vă prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinŃă gratuită, a 
unor spaŃii 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 atribuirea în folosinŃă 
gratuită, a unor spaŃii proprietate publică a judeŃului Teleorman. 
 La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreşedinte Gâdea Adrian 
IonuŃ pentru a prezenta expunerea de motive privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în 
Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 61 din 20 aprilie 2012. 

Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte 
rapoartele de avizare. 
 - Domnul Cioabă Petre, preşedintele comisiei economice.   
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 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
 -Domnul Vlad Eugen Ovidiu, preşedintele comisiei juridice. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu o ,,abŃinere”. 
 -Domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei urbanism. 
 - Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
 Domnul Bălan Ilie 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaŃi. 
 
 

Domnul Neagu Tudor 
La art. 1 se înlocuieşte nivelul minim al redevenŃei de 1,25 euro/mp/lună cu 1,25 euro/mp/an. 

La punctul 3 din ordinea de zi de ce acolo se prevede 2 euro/lună. 
Domnul Piperea Victor 
SpaŃiul respectiv este ocupat, în prezent, de un medic care nu l-a cumparat, dar care avea 

dreptul după lege să-l concesioneze până la pensie. Nivelul minim al redevenŃei a fost stabilit de 
evaluator, dar medicul respectiv nu a fost de acord la negociere pentru că, concesiunea se face pe an, 
a facut solicitare, a venit evaluatorul şi a stabilit că dintr-o eroare s-a prevăzut nivelul minim al 
redevenŃei pe lună şi nu pe an, asa cum e corect, conform prevederilor legale în vigoare. Potrivit art. 
4 din H.G. nr. 884/2004 concesiunea spaŃiului se face în schimbul unei redevenŃe anuale. 

Domnul Bălan Ilie 
 Nemaifiind discuŃii, vă prezint proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale 
cuprinsă în Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 61 din 20 aprilie 2012. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale 
cuprinsă în Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 61 din 20 aprilie 2012. 
 
 La punctul trei de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Gâdea Adrian 
IonuŃ pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea Raportului de evaluare, a preŃului 
minim de pornire a licitaŃiei în vederea închirierii, prin licitaŃie publică, a unui spaŃiu medical din 
imobilul Centrului de Sănătate “Regele Carol I” DeparaŃi, proprietate publică a judeŃului Teleorman. 

Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte 
rapoartele de avizare. 
 - Domnul Cioabă Petre, preşedintele comisiei economice.   
 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
 -Domnul Vlad Eugen Ovidiu, preşedintele comisiei juridice. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
 -Domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei urbanism. 
 - Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 

Domnul Bălan Ilie 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaŃi. 

 Domnul Neagu Florin 
 Aici nu este specificat cine este evaluatorul. Ar trebui să intervenim şi să stabilim un preŃ 

corespunzător. De ce evaluatorul nu foloseşte aceleaşi principii?   
 
 
Propun să retragem proiectul de hotărâre şi să-l discutăm la şedinŃa umătoare, după ce ne 

documentăm şi avem un punct de vedere. 
 Domnul Bălan Ilie 
 Să ascultăm punctul de vedere al domnului Piperea Victor. 
 Domnul Piperea Victor 

 La hotărâre există un raport de evaluare făcut de evaluator care stabileşte preŃul. 
 Concesiunea spaŃiului ce a făcut obiectul proiectului de hotărâre anterior s-a făcut în baza 
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H.G. nr. 884/2004, concesiunea spaŃiului avea o durată de până la 49 ani, dar în cazul de faŃă până la 
pensie.  În ceea ce priveşte închirierea, aceasta este pe 5 ani. 
 Domnul Bălan Ilie 
 Nemaifiind discuŃii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului de 
evaluare, a preŃului minim de pornire a licitaŃiei în vederea închirierii, prin licitaŃie publică, a unui 
spaŃiu medical din imobilul Centrului de Sănătate “Regele Carol I” DeparaŃi, proprietate publică a 
judeŃului Teleorman. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 Cu 22 voturi „pentru”şi 8 „abŃineri” (Izină Ion, Neagu Florin, Ion Petre, Şuică Iulian, Burghiu 
Mihaela, Neagu Tudor, Pîrjol George şi Frăsineanu Fulvia) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Raportului de evaluare, a preŃului minim de pornire a licitaŃiei în vederea închirierii, prin 
licitaŃie publică, a unui spaŃiu medical din imobilul Centrului de Sănătate “Regele Carol I” DeparaŃi, 
proprietate publică a judeŃului Teleorman. 
 La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Gâdea Adrian 
IonuŃ pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea indicatorilor şi a documentaŃiei 
tehnico-economice pentru obiectivul de investiŃii “Reabilitare tronson DJ 506B Smîrdioasa (DN51) – 
Izvoarele (DN51), km. 3+904 – 10+674 (L= 6,77 km.), în faza documentaŃie de avizare a lucrărilor 
de intervenŃie. 

Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte 
rapoartele de avizare. 
 - Domnul Cioabă Petre, preşedintele comisiei economice.   
 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
 -Domnul Vlad Eugen Ovidiu, preşedintele comisiei juridice. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
 -Domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei urbanism. 
 - Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 

Domnul Bălan Ilie 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaŃi.  
 Domnul Izină Ion 
 Am observat că în proiectul de hotărâre la punctul C durata de realizare a investiŃiei este de 8 
luni din care 2 luni proiectare şi 6 luni execuŃie. Începând de cand? Cu ce dată? 
 Domnul Piperea Victor 
 Durata este prevăzută de proiectant. Lucrarea nu este prevăzută în lista de investiŃii, va începe 
când sunt bani prevăzuŃi în buget. Acum se aprobă indicatorii tehnico-economici. 
 Domnul Izină Ion 
 Acest drum este în clasa tehnică 4? Cât costă un kilometru pentru reabilitarea drumului? Cu 
aproximaŃie. 
 Domnul Bălan Ilie 
 Toate drumurile din judeŃ sunt în clasa 4. 
 Domnul Bleajă Cornel 
 Clasa 4 este dată de numărul de autoturisme care circulă pe drumul respectiv. 

Domnul Piperea Victor 
Evaluarea se face de proiectant. Proiectantul respectiv , la fiecare drum  face un calcul, nu pot 

să vin cu cifră pentru un drum, este în funcŃie de stare drumului, de şanŃuri, de podeŃe, nu putem să 
venim cu o sumă fixă. 

Domnul Bălan Ilie 
Care este starea drumului? 
Domnul Piperea Victor 
Starea drumului este foarte proastă. 
Domnul Bălan Ilie 

 Nemaifiind discuŃii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a 
documentaŃiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiŃii “Reabilitare tronson DJ 506B 
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Smîrdioasa (DN51) – Izvoarele (DN51), km. 3+904 – 10+674 (L= 6,77 km.), în faza documentaŃie 
de avizare a lucrărilor de intervenŃie. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 Cu 29 voturi „pentru” şi o „abŃinere” (Izină Ion) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor şi a documentaŃiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiŃii 
“Reabilitare tronson DJ 506B Smîrdioasa (DN51) – Izvoarele (DN51), km. 3+904 – 10+674 (L= 
6,77 km.), în faza documentaŃie de avizare a lucrărilor de intervenŃie. 
 La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea 
indicatorilor şi a documentaŃiei tehnico-economice pentru proiectul “Programul de îmbunătăŃire a 
calităŃii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate în perimetrul de ameliorare 
Mavrodin, comuna Mavrodin, judeŃul Teleorman”, în faza proiect tehnic. 

Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte 
rapoartele de avizare. 
 - Domnul Cioabă Petre, preşedintele comisiei economice.   
 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
 -Domnul Vlad Eugen Ovidiu, preşedintele comisiei juridice. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
 -Domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei urbanism. 
 - Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 

Domnul Bălan Ilie 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaŃi. 
 Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a documentaŃiei 
tehnico-economice pentru proiectul “Programul de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin împădurirea 
terenurilor agricole degradate în perimetrul de ameliorare Mavrodin, comuna Mavrodin, judeŃul 
Teleorman”, în faza proiect tehnic. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a 
documentaŃiei tehnico-economice pentru proiectul “Programul de îmbunătăŃire a calităŃii mediului 
prin împădurirea terenurilor agricole degradate în perimetrul de ameliorare Mavrodin, comuna 
Mavrodin, judeŃul Teleorman”, în faza proiect tehnic. 
 La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Gâdea Adrian 
IonuŃ pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea clasificării drumurilor judeŃene în 
clase tehnice şi a încadrării acestora pe niveluri de viabilitate şi de intervenŃie în timpul iernii 2012-
2013. 

Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte 
rapoartele de avizare. 
 - Domnul Cioabă Petre, preşedintele comisiei economice.   
 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
 -Domnul Vlad Eugen Ovidiu, preşedintele comisiei juridice. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
 -Domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei urbanism. 
 - Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 

Domnul Bălan Ilie 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaŃi. 
 Domnul Izină Ion 
 Nu avem normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice. Cum să aprobăm acest proiect? 
Prin ordinul ministrului nr. 46/1998 clasa tehnică 4 a fost stabilită pentru toate drumurile din 
Teleorman sau numai pentru acest tronson? 
 Domnul Bălan Ilie  
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 În proiectul de hotărâre se face referire la acest lucru. 
 
Domnul Simionescu Adrian 
Propun ca aceste dezbateri să aibă loc în şedinŃele de comisii, unde se dicută în detaliu, iar în 

şedinŃa de consiliu să discutăm oportunitatea. 
Domnul Izină Ion 
Vă mulŃumesc pentru sfat. Fac precizarea că, la şedinŃa de comisie din care fac parte, astăzi s-

a ales preşedintele şi secretarul comisiei şi apoi s-au studiat materialele primite. 
Domnul Bălan Ilie 

 Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea clasificării drumurilor judeŃene 
în clase tehnice şi a încadrării acestora pe niveluri de viabilitate şi de intervenŃie în timpul iernii 
2012-2013. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea clasificării 
drumurilor judeŃene în clase tehnice şi a încadrării acestora pe niveluri de viabilitate şi de intervenŃie 
în timpul iernii 2012-2013. 
 La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea 
achiziŃiei publice a unor servicii de natură juridică în vederea asistenŃei şi a reprezentării Consiliului 
JudeŃean Teleorman la Curtea InternaŃională de Arbitraj. 

Rog preşedinŃii comisiilor economică şi juridică, să prezinte rapoartele de avizare. 
 - Domnul Cioabă Petre, preşedintele comisiei economice.   
 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
 -Domnul Vlad Eugen Ovidiu, preşedintele comisiei juridice. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 

Domnul Bălan Ilie 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaŃi. 
 Domnul Şuică Iulian 
 Din materialul prezentat am luat act de litigiul în care Consiliul judeŃean este parte. Valoarea 
solicitată de către constructor mi se pare foarte mare 4.770.974,28 euro şi în aceste condiŃii cred că 
este corect să apelăm la o firmă de specialitate. Înteleg că, inclusiv comisionul este prevăzut de lege.   
Amendamentul pe care vreau să-l fac este legat de eşalonarea în timp. Din raportul de specialitate 
reiese faptul că, durata serviciului privind natura juridică la Curtea InternaŃională de Arbitraj va fi de 
un an. Eu v-aş propune un amendament ca să nu limităm perioada, pentru că nu ştim ce termene se 
vor da. 
 Domnul BăŃăuş Mugur 
 Precizarea se face în caietul de sarcini. Plata acestui serviciu se face după obŃinerea unei 
hotărâri definitive şi irevocabile. 
 Domnul Bălan Ilie 
 Eu as vrea să fac câteva comentarii vis-a-vis de acest proiect. Acest constructor ne-a reclamat 
la Curtea InternaŃională de Arbitraj, deşi a întârziat 2 ani punerea în  
 
 
funcŃiune a depozitului de la Mavrodin.  Noi nu am vrut să facem decontarea cheltuielilor pentru că 
nu se justificau. Am fost foarte exigenŃi cu acest constructor, care trebuia exclus mai de mult. 
 Referitor la amendamentul domnului Şuică Iulian, întrucât numai în raportul de specialitate 
se face menŃiunea cu privire la durata serviciului, propun să se precizeze tot în raport faptul că durata 
este până la finalizarea litigiului în faŃa CurŃii InternaŃionale de Arbitraj . 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 În unaminitate de voturi amendamentul a fost aprobat. 
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 Nemaifiind discuŃii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziŃiei publice a 
unor servicii de natură juridică în vederea asistenŃei şi a reprezentării Consiliului JudeŃean Teleorman 
la Curtea InternaŃională de Arbitraj.   
  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 Cu 29 voturi „pentru” şi o „abŃinere” (Iliescu Alexandru) s-a aprobat proiectul de hotărâre 
privind aprobarea achiziŃiei publice a unor servicii de natură juridică în vederea asistenŃei şi a 
reprezentării Consiliului JudeŃean Teleorman la Curtea InternaŃională de Arbitraj. 
 La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind încetarea 
numirii domnului Gâdea Adrian IonuŃ din funcŃia de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Furculeşti. 

Rog preşedinŃii comisiilor economică şi juridică, să prezinte rapoartele de avizare. 
 - Domnul Cioabă Petre, preşedintele comisiei economice.   
 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
 -Domnul Vlad Eugen Ovidiu, preşedintele comisiei juridice. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
 Domnul Bălan Ilie 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaŃi. 
 Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea numirii domnului Gâdea Adrian 
IonuŃ din funcŃia de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Furculeşti. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea numirii domnului 
Gâdea Adrian IonuŃ din funcŃia de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Furculeşti. 
 

 
Următorul proiect de hotărâre priveşte desemnarea unei persoane şi, în conformitate cu 

prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor 
fi luate prin vot secret, cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi la şedinŃă. 
 La şedinŃa de astăzi participă un număr de 30 consilieri judeŃeni, deci jumătate plus unu din 
consilierii prezenŃi reprezintă 16 . 
 Vă prezint expunerea de motive privind desemnarea unei persoane în vederea exercitării cu 
caracter temporar a funcŃiei de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Furculeşti. 

Rog preşedinŃii comisiilor economică şi juridică, să prezinte rapoartele de avizare. 
 - Domnul Cioabă Petre, preşedintele comisiei economice.   
 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
 -Domnul Vlad Eugen Ovidiu, preşedintele comisiei juridice. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 

Domnul Bălan Ilie 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
 Vă rog să faceŃi propuneri pentru funcŃia de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Furculeşti. 
  Domnul  Vlad Eugen Ovidiu 
  Propun pe doamna Tunaru Elvira care este jurist de meserie, are o vechime în muncă de 
cinci ani,este încadrată în aparatul de specialitate al primarului numicipiului Alexandria şi ocupă  o 
funcŃie în domeniul asistenŃei sociale. 
 

Se prezintă tehnica votării. 
 

 Domnul Bălan Ilie 
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 Dacă mai sunt alte propuneri? 
 Nemaifiind, vă rog să completaŃi buletinele de vot cu propunerea făcută. 
 
  
 Buletinele de vot fiind completate, urmează operaŃiunea 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 opŃiunea şi apoi l-a introdus în urnă). 
 
 
 Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a voturilor să 
prezinte procesul verbal. 
 Domnul Vrăjitoarea Emilian 
 Din totalul de 30 voturi valabil exprimate doamna Tunaru Elvira a întrunit 29 voturi ,,pentru” 
şi un vot ,,împotrivă”. Felicitări şi succes!  
 Domnul Bălan Ilie 
 Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea unei persoane în vederea exercitării cu 
caracter temporar a funcŃiei de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Furculeşti. 

  
 Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind desemnarea unei 
persoane în vederea exercitării cu caracter temporar a funcŃiei de director al Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Furculeşti. 

  
 La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind repartizarea 
pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumei din cota de 20% din sumele defalcate din T.V.A. şi din 
cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a celor reŃinute 
din cota de 80%, ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pentru 
susŃinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită 
cofinanŃare locală, propuneri pentru anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016. 

Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte 
rapoartele de avizare. 
 - Domnul Cioabă Petre, preşedintele comisiei economice.   
 - Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 ,,abŃineri”. 
 -Domnul Vlad Eugen Ovidiu, preşedintele comisiei juridice. 
 - Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
 -Domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei urbanism. 
 - Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 

Domnul Bălan Ilie 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaŃi. 
 Domnul Neagu Florin 
 Sumele au fost repartizate pe culori politice şi vom vota împotrivă. 
 Domnul Simionescu Adrian 
 Sumele sunt nişte previziuni. 
 Domnul Bălan Ilie 
 O rog pe doamna Stoian Elena să explice modul de repartizare. 
 Doamna Stoian Elena 
 În baza art. 37 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale s-a transmis de către 
Ministerul de FinanŃe scrisoarea cadru care stabileşte metodologia de elaborare a proiectelor de buget 
2013 şi a estimărilor. Au fost transmise şi limitele defalcate din TVA făcandu-se trimitere la art. 33 
din aceeaşi lege în sensul că 80% se repartizează de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice 
Teleorman , iar 20 % se repartizează de consiliul judeŃean, prin hotărâre,  pentru cofinanŃarea sau 
realizarea de proiecte de dezvoltare a infrastructurii locale.Pentru a face repartizarea acestor sume , 
care sunt propuneri şi estimări pentru anii2014-2016 am procedat la solicitarea de la toate consiliile 
locale a propunerilor de proiecte de dezvoltare a infrastructurii. Prin urmare în art. 2 din proiectul de 
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hotărâre s-a făcut precizarea că aceste sume vor fi corectate cand legea bugetului de stat va fi 
aprobată. 
 Domnul Bălan Ilie 
 Vă mulŃumesc! Mai sunt discuŃii? 
 Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităŃi administrativ-
teritoriale a sumei din cota de 20% din sumele defalcate din T.V.A. şi din cota de 18,5% din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a celor reŃinute din cota de 80%, ca 
urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pentru susŃinerea programelor de 
dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanŃare locală, propuneri 
pentru anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 Cu 24 voturi „pentru” şi 6 voturi „împotrivă” (Ion Petre, Burghiu Mihaela, Neagu Florin, 
Suică Iulian, Frăsineanu Fulvia şi Pîrjol George ) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind 
repartizarea pe unităŃi administrativ-teritoriale a sumei din cota de 20% din sumele defalcate din 
T.V.A. şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a 
celor reŃinute din cota de 80%, ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, 
pentru susŃinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită 
cofinanŃare locală, propuneri pentru anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016. 
 

 
Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
 
Dacă  aveŃi alte probleme? 
Domnul Ilescu Alexandru 
Am o rugăminte la cei din Consiliul judeŃean. În mandatul trecut s-a intervenit la Consiliul 

JudeŃean DâmboviŃa în legătură cu finalizarea DJ 701 între Gratia şi Corbii Mari neavând acces la 
autostrada A1. Să facem intervenŃie la Consiliul JudeŃean DâmboviŃa, având în vedere că s-a 
schimbat preşedintele consiliului judeŃean şi componenŃa acestuia, pentru terminarea acestei 
investiŃii. Este obligaŃia lor să termine cei 3 km pe care nici măcar nu i-au pietruit. 

Domnul Bălan Ilie 
Vom face o nouă intervenŃie. 
Doamna Tîrnăcop Aurica 
Pentru clarificarea problemei legate de studierea materialelor şedinŃei, şedinŃa ar trebui să 

aibă loc în două etape: separat consiliu şi comisiile, sau sedinŃa de comisie să fie cu trei ore înainte 
de plen. 

Domnul Bălan Ilie 
Consider că este important ca preşedinŃii de comisii să facă programarea şi să analizeze 

aceste probleme. 
Domnul Neagu Florin 
Solicităm ca materialele să fie gata înainte cu 7 zile de şedinŃă sau să ne fie transmise 

electronic. Deasemenea solicităm o listă cu componenŃa consiliului judeŃean să putem comunica. 
Domnul Vlad Eugen Ovidiu 
În mod normal, când apare anunŃul în presă, materialele le puteŃi ridica de la Compartimentul 

Cancelarie. 
Domnul Neagu Florin 
Care este statutul domnului preşedinte Liviu Nicolae Dragnea la această şedinŃă? 
Domnul Bălan Ilie 
Secretariatul vă va da un răspuns. 
Domnul Vlad Eugen Ovidiu 
Preşedintele are posiblitatea să lipsească şi să desemneze prin dispoziŃie un vicepreşedinte să 

conducă lucrările şedinŃei, iar domnul Bălan a precizat la începutul şedinei că a fost desemnat prin 
dispoziŃie. 
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Domnul Bălan Ilie 
Mai aveŃi alte probleme? 
Nemaifiind şi epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinŃei şi vă mulŃumesc 

pentru participare. 
 
 
 
   PREŞEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEłULUI,   

          
        
                 P. Bălan Ilie                         Silvia Oprescu     
 

 


