ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 20 aprilie 2012

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Bună ziua, stimaţi colegi, domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea m-a
desemnat să conduc lucrările şedinţei prin dispoziţia nr.157 din 19 aprilie 2012.
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în şedinţă ordinară pentru astăzi,
20 aprilie 2012, prin dispoziţia nr. 155 din 13 aprilie 2012.
La şedinţă participă 30 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcţie lipsind
domnii 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, directori 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 de îndată a Consiliului Judeţean Teleorman, din
data de 5 aprilie 2012, 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 de îndată a
Consiliului Judeţean, din 5 aprilie 2012.
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:
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman,
pentru anul 2012.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii ale Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2012.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al
judeţului Teleorman, pentru anul 2012.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii ale Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol, pentru anul 2012.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii ale Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională, pentru
anul 2012.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de
funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului
Judeţean Teleorman, pentru anul 2012.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului
organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Judeţene
”Marin Preda” Teleorman, a proiectului de management şi a duratei
pentru care se va încheia contractul de management.
8. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei
de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Muzeului
Judeţean Teleorman - instituţie publică de cultură aflată în subordinea
Consiliului Judeţean Teleorman.
9. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei
de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Teleorman – instituţie publică de cultură aflată în subordinea
Consiliului Judeţean Teleorman.
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Teleorman nr. 47 din 22 aprilie 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 31 martie 2012.
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12. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de rambursare a
facilităţii, de la 30 de luni la 33 luni, respectiv până la 16.08.2012, la
Contractul de Linie de credit pentru investiţii pentru proiecte finanţate
din fonduri europene pentru Administraţii Publice Locale,
nr.27/17.11.2009.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate operatorului
de transport rutier S.C. Lavcom S.R.L., precum şi a tarifului utilizat.
14. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru
efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale operatorului de transport rutier S.C. Transiscom
Impex S.R.L. pentru traseele Alexandria-Buzescu-Mavrodin şi PloscaCălineşti-Mavrodin.
15. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru
efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale operatorului de transport rutier S.C. Bălăşescu I.J.
S.R.L. pentru traseele Videle-Ciolăneşti şi Drăgăneşti Vlaşca-Videle
(Parc 13 Zăvestreni).
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului minim al redevenţei
pentru un spaţiu medical situat în clădirea ,,Dispensar şi farmacie” din
cadrul Spitalului de Psihiatrie Poroschia.
17.Diverse.
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi vă aduc la cunoştinţă că
proiectul de hotărâre de la punctul 10 a fost retras de către iniţiator, şi propun
introducerea a două proiecte de hotărâri care s-au iniţiat după publicarea în
presă a proiectului ordinii de zi, şi anume:
- Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Teleorman nr. 42 din 23 martie 2012, la punctul 16;
- Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Teleorman în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare cu
paturi, pentru care s-a preluat managementul asistenţei medicale, la punctul 17.
Punctul ,,Diverse” devenind punctul 18 din ordinea de zi.
Supun la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările şi completările prezentate.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi modificat şi
completat.
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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 judeţului.
La primul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Teleorman, pentru anul 2012.
Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică, să prezinte rapoartele de
avizare.
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
-Domnul Putineanu Ion, preşedintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman,
pentru anul 2012.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Teleorman, pentru anul 2012.
La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole Teleorman, pentru anul
2012.
Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică, să prezinte rapoartele de
avizare.
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
-Domnul Putineanu Ion, preşedintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii ale Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2012.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole Teleorman, pentru anul
2012.
La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de
Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, pentru anul 2012.
Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică, să prezinte rapoartele de
avizare.
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
-Domnul Putineanu Ion, preşedintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al
judeţului Teleorman, pentru anul 2012.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a
Persoanelor al judeţului Teleorman, pentru anul 2012.
La punctul patru de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Deservire, Pază şi
Protocol, pentru anul 2012.
Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică, să prezinte rapoartele de
avizare.
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
-Domnul Putineanu Ion, preşedintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii ale Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol, pentru anul 2012.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol,
pentru anul 2012.
La punctul cinci de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Cooperare Internă şi
Internaţională, pentru anul 2012.
Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică, să prezinte rapoartele de
avizare.
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
-Domnul Putineanu Ion, preşedintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii ale Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională, pentru anul
2012.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Cooperare Internă şi
Internaţională, pentru anul 2012.
La punctul şase de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare ale Muzeului Judeţean Teleorman, pentru anul 2012.
Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică, să prezinte rapoartele de
avizare.
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
-Domnul Putineanu Ion, preşedintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a
statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului
Judeţean Teleorman, pentru anul 2012.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale
Muzeului Judeţean Teleorman, pentru anul 2012.
La punctul şapte de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
aprobarea rezultatului final al concursului organizat pentru ocuparea postului de
manager al Bibliotecii Judeţene ”Marin Preda” Teleorman, a proiectului de
management şi a duratei pentru care se va încheia contractul de management.
Rog pe domnul Putineanu Ion, preşedintele comisiei juridice, să prezinte
raportul de avizare.
-Domnul Putineanu Ion, preşedintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Vreau să-l felicit pe domnul Fota Viorel pentru că a câştigat concursul pentru
ocuparea postului de manager al Bibliotecii Judeţene ,,Marin Preda” şi sper şă
încheiem contractul de management, în termen de 30 de zile. Să fie într-un ceas bun!
Domnul Fota Viorel
Vă mulţumesc.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al
concursului organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Judeţene
”Marin Preda” Teleorman, a proiectului de management şi a duratei pentru care se va
încheia contractul de management.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
rezultatului final al concursului organizat pentru ocuparea postului de manager al
Bibliotecii Judeţene ”Marin Preda” Teleorman, a proiectului de management şi a
duratei pentru care se va încheia contractul de management.

Următoarele două proiecte de hotărâri privesc desemnarea unor 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 30 consilieri judeţeni, deci jumătate
plus unu din consilierii prezenţi reprezintă 16 .
Vă prezint expunerea de motive privind constituirea comisiei de evaluare, a
comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi
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desfăşurare a evaluării managementului Muzeului Judeţean Teleorman - instituţie
publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman.
Rog pe domnul Putineanu Ion, preşedintele comisiei juridice, să prezinte
raportul de avizare.
-Domnul Putineanu Ion, preşedintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?
Nefiind, vă prezint tehnica votării.
Buletinele de vot fiind completate, 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 Vrăjitoarea Emilian
După numărarea voturilor, am constatat următoarele:
- pentru Comisia de evaluare a managementului
Doamna Magheru Liliana, din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 27 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă“.
Domnul Nedelcuţă Ştefan, din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 29 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă“.
Domnul Tăujan Ion, din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un număr de
29 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă“.
Nu s-au constatat voturi nule.
- pentru Comisia de soluţionare a contestaţiilor
Domnul Vlad Eugen Ovidiu, din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 28 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă“.
Domnul Burtan Florea, din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un număr
de 29 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă“.
Domnul Săvuşcă Petru Nicolae, din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 28 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă“.
Nu s-au constatat voturi nule.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a
comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a evaluării managementului Muzeului Judeţean Teleorman - instituţie
publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman.
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind
constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului
Muzeului Judeţean Teleorman - instituţie publică de cultură aflată în subordinea
Consiliului Judeţean Teleorman.
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La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman
– instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman.
Rog pe domnul Putineanu Ion, preşedintele comisiei juridice, să prezinte
raportul de avizare.
-Domnul Putineanu Ion, preşedintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?
Nefiind, vă prezint tehnica votării.
Buletinele de vot fiind completate, urmează operaţiunea propriu zisă de
votare.
(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întoars
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 Vrăjitoarea Emilian
După numărarea voturilor, am constatat următoarele:
- pentru Comisia de evaluare a managementului.
Domnul Vlad Eugen Ovidiu, din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 27 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă“.
Domnul Stan V. Cristea, din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un număr
de 28 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă“.
Domnul Burtan Florea, din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un număr
de 28 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă“.
Nu s-au constatat voturi nule.
- pentru Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Doamna Magheru Liliana, din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 27 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă“.
Domnul Săvuşcă Petru Nicolae, din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 28 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă“.
Domnul Nedelcuţă Ştefan, din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 28 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă“.
Nu s-au constatat voturi nule.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a
comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a evaluării managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman – instituţie publică de cultură aflată în
subordinea Consiliului Judeţean Teleorman.
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind
constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului
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Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 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
aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi
dezvoltare şi execuţia bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 martie 2012.
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
să prezinte rapoartele de avizare
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
- Domnul Putineanu Ion, preşedintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
- Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, 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 31 martie 2012.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate 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 31 martie 2012.
La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
prelungirea perioadei de rambursare a facilităţii, de la 30 de luni la 33 luni, respectiv
până la 16.08.2012, la Contractul de Linie de credit pentru investiţii pentru proiecte
finanţate din fonduri europene pentru Administraţii Publice Locale, nr.27/17.11.2009.
Rog pe domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice să prezinte
raportul de avizare.
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturi.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de
rambursare a facilităţii, de la 30 de luni la 33 luni, respectiv până la 16.08.2012, la
Contractul de Linie de credit pentru investiţii pentru proiecte finanţate din fonduri
europene pentru Administraţii Publice Locale, nr.27/17.11.2009.
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Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind prelungirea
perioadei de rambursare a facilităţii, de la 30 de luni la 33 luni, respectiv până la
16.08.2012, la Contractul de Linie de credit pentru investiţii pentru proiecte finanţate
din fonduri europene pentru Administraţii Publice Locale, nr.27/17.11.2009.
La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Lavcom S.R.L., precum şi a
tarifului utilizat.
Rog preşedinţii comisiilor economică şi urbanism, să prezinte rapoartele de
avizare.
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
- Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate operatorului de
transport rutier S.C. Lavcom S.R.L., precum şi a tarifului utilizat.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
delegării gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate operatorului de transport rutier S.C. Lavcom S.R.L., precum şi a tarifului
utilizat.
La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier S.C. Transiscom
Impex S.R.L. pentru traseele Alexandria-Buzescu-Mavrodin şi Plosca-CălineştiMavrodin.
Rog preşedinţii comisiilor economică şi urbanism, să prezinte rapoartele de
avizare.
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
- Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
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Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu
pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale operatorului de transport rutier S.C. Transiscom Impex S.R.L. pentru traseele
Alexandria-Buzescu-Mavrodin şi Plosca-Călineşti-Mavrodin.
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 pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale operatorului de transport rutier S.C. Transiscom Impex S.R.L.
pentru traseele Alexandria-Buzescu-Mavrodin şi Plosca-Călineşti-Mavrodin.
La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier S.C. Bălăşescu
I.J. S.R.L. pentru traseele Videle-Ciolăneşti şi Drăgăneşti Vlaşca-Videle (Parc 13
Zăvestreni).
Rog preşedinţii comisiilor economică şi urbanism, să prezinte rapoartele de
avizare.
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
- Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Vrăjitoarea Emilian
Domnule preşedinte de şedintă am o observaţie. La toate societăţile operatoare
de transport public noi nu am ţinut cont de faptul că acestea nu operează şi în zilele
nelucrătoare, respectiv sâmbăta şi duminica. Cred că, ar trebui să impunem prin rotaţie
să opereze pe trasee comune şi în aceste zile, cel puţin două curse pe zi.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Am înteles, dar este vorba de curse speciale care se fac la comanda unui anume
agent economic pentru transportul angajaţilor, iar ei efectuează cursele numai în zilele
în care angajatorul funcţionează.
Aceste curse speciale pe care le-am aprobat astăzi, nu pot să ia călători de pe
drum, nu vând bilete. Sunt curse care se plătesc de angajator.
În ceea ce priveşte celelalte trasee eu stiu că, toate traseele pe care le-am
aprobat prin programul judeţean de transport avea orar de funcţionare şi în zilele de
sâmbătă şi duminică. Nu ştiu dacă este acelaşi orar ca în zilele lucrătoare, dar pe unele
trasee scad la jumătate, de exemplu Alexandria-Roşiorii de Vede.
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Am să rog colegii de la direcţia de specialitate să ţină cont de sesizarea
domnului consilier Vrăjitoarea Emilian şi să trimită pe cei care sunt împuterniciţi să
verifice pe traseu.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru
efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
operatorului de transport rutier S.C. Bălăşescu I.J. S.R.L. pentru traseele VideleCiolăneşti şi Drăgăneşti Vlaşca-Videle (Parc 13 Zăvestreni).
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 pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale operatorului de transport rutier S.C. Bălăşescu I.J. S.R.L.
pentru traseele Videle-Ciolăneşti şi Drăgăneşti Vlaşca-Videle (Parc 13 Zăvestreni).
Următorul proiect de hotărâre priveşte desemnarea unor 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 30 consilieri judeţeni, deci jumătate
plus unu din consilierii prezenţi reprezintă 16 .
Vă prezint expunerea de motive privind aprobarea nivelului minim al redevenţei
pentru un spaţiu medical situat în clădirea ,,Dispensar şi farmacie” din cadrul
Spitalului de Psihiatrie Poroschia.
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
să prezinte rapoartele de avizare
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
- Domnul Putineanu Ion, preşedintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
- Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?
Nefiind, vă prezint tehnica votării.
Buletinele de vot fiind completate, 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.
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Domnul Vrăjitoarea Emilian
Domnul Piperea Victor, din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un număr
de 27 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă“.
Doamna Gavrilă Manuela Carmen, din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit
un număr de 28 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă“.
Doamna Cristescu Mihaela Mirtis, din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit
un număr de 27 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă“.
Doamna Stănescu Mirela, din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 27 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă“.
Doamna Libianu Alexandrina, din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 27 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă“.
Nu s-au constatat voturi nule.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului minim al redevenţei
pentru un spaţiu medical situat în clădirea ,,Dispensar şi farmacie” din cadrul
Spitalului de Psihiatrie Poroschia.
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind
aprobarea nivelului minim al redevenţei pentru un spaţiu medical situat în clădirea
,,Dispensar şi farmacie” din cadrul Spitalului de Psihiatrie Poroschia.
La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 42 din 23 martie 2012.
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
să prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
- Domnul Putineanu Ion, preşedintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
- Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?
Domnul Şuică Iulian
Vreau să ştiu motivele pentru care Instituţia Prefectului a atacat această hotărâre
şi pun această întrebare ca să ştiu cum voi vota, având în vedere că reprezentanţii
Consiliului judeţean în consiliile de administraţie ale spitalelor sunt aceeaşi din câte
reţin eu.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Vreau să vă spun că Instituţia Prefectului ne-a transmis decât o înştiinţare că a
contestat hotărârea fără a preciza motivele. Întrucât hotărârea nu a produs efecte
juridice, am considerat că e mai convenabil să o revocăm, ca să putem da o altă
hotărâre, oarecum modificată, cu speranţa că nu va mai fi atacată.
Mai sunt alte observaţii?
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Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 42 din 23 martie 2012.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind revocarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 42 din 23 martie 2012.

Următorul proiect de hotărâre priveşte desemnarea unor 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 30 consilieri judeţeni, deci jumătate
plus unu din consilierii prezenţi reprezintă 16 .
Vă prezint expunerea de motive privind numirea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Teleorman în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu
paturi, pentru care s-a preluat managementul asistenţei medicale.
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
să prezinte rapoartele de avizare
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
- Domnul Putineanu Ion, preşedintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
- Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în
unanimitate de voturi.
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?
Nefiind, vă prezint tehnica votării.
Buletinele de vot fiind completate, 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 Vrăjitoarea Emilian
După munărarea voturilor, am constatat următoarele:
I. La Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria.
a. Membri titulari
Doamna Melintescu Valentina din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 27 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă“.
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Domnul Niţulescu Mihai Puiu din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 28 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă“.
b. Supleanţi
Doamna Stuparu Floarea din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un număr
de 28 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă“.
Domnul Maican Ion din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un număr de
28 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă“.
Nu s-au constatat voturi nule.
II. Pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede
a. Membri titulari
Doamna Stuparu Floarea din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un număr
de 28 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă“.
Domnul Maican Ion din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un număr de
28 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă“.
b. Supleanţi
Doamna Melintescu Valentina din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 27 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă“.
Domnul Niţulescu Mihai Puiu din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 28 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă“.
Nu s-au constatat voturi nule.
III. Pentru Spitalul de Psihiatrie Poroschia
a. Membri titulari
Doamna Melintescu Valentina din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 27 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă“.
Doamna Stuparu Floarea din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un număr
de 27 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă“.
b. Supleanţi
Domnul Niţulescu Mihai Puiu din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 28 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă“.
Domnul Maican Ion din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un număr de
28 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă“.
Nu s-au constatat voturi nule.
IV. Pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci
a. Membri titulari
Domnul Niţulescu Mihai Puiu din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 28 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă“.
Domnul Maican Ion din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un număr de
28 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă“.
b. Supleanţi
Doamna Melintescu Valentina din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 27 voturi “pentru” şi 3 voturi “împotrivă“.
Doamna Stuparu Floarea din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un număr
de 28 voturi “pentru” şi 2 voturi “împotrivă“.
Nu s-au constatat voturi nule.
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Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
Vă prezint proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Teleorman în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu
paturi, pentru care s-a preluat managementul asistenţei medicale.
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind
numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în consiliile de administraţie
ale unităţilor sanitare publice cu paturi, pentru care s-a preluat managementul
asistenţei medicale.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
În mape aţi avut şi o invitaţie la ceremonialul civil, militar şi religios organizat
de Ziua Veteranilor de Război, care va avea loc vineri, 27 aprilie 2012, ora 10,00 la
Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial din Alexandria.
Dacă aveţi alte probleme?
Nefiind, declar încheiate lucrările şedinţei şi vă mulţumesc pentru participare.

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Silvia Oprescu
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