
 

R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE ŢEAN  TELEORMAN 

 
 

PROCES VERBAL  
 al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  

din data de 23 martie 2012 
 

 Bună ziua, stimaţi colegi, 
 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în şedinţă ordinară pentru astăzi, 
23 martie 2012, prin dispoziţia nr. 96 din 16 martie 2012. 

La şedinţă participă 29 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcţie lipsind 
domnii Drăcman Lucian, Mocanu Virgil şi Savu Adrian, 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, precum şi reprezentanţi ai presei scrise şi audio-
vizuale. 

 
Procesul - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din 

data de 23 februarie 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 extraordinare a 

Consiliului Judeţean, din 23 februarie 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: 

 
 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 
Teleorman nr. 53 din 22 aprilie 2011. 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licita ţie publică, a 

unui spaţiu proprietate publică a judeţului Teleorman. 
 



 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de 
transport public jude ţean de persoane, prin curse regulate, operatorului de 
transport rutier S.C. “Alpin Star” S.R.L., precum şi a tarifului utilizat. 

 
4. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Jude ţean 

Teleorman în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare cu paturi, 
pentru care s-a preluat managementul asistenţei medicale. 

 
5. Diverse. 

 
După publicarea în presă a proiectului ordinii de zi, s-au mai iniţiat  trei 

proiecte de hotărâri, şi anume: 
- Proiect de hotărâre privind renun ţarea la cererea de recurs formulată de 

către Consiliul Judeţean Teleorman în dosarul nr. 3182/87/2011,; 
- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 

Teleorman nr. 1 din 7 ianuarie 2011; 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licita ţie publică, a 

unui spaţiu din imobilul Centrul de Sănătate “Regele Carol I” Deparaţi, 
proprietate publică a judeţului Teleorman,  fapt pentru care propun modificarea 
şi completarea ordinii de zi. 

  Fac precizarea că proiectul de hotărâre privind renun ţarea la cererea de 
recurs va fi înscris la punctul 4, urmând ca celelalte proiecte de hotărâri înscrise 
pe ordinea de zi să se renumeroteze. 

 
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. 
 
Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru 
legalitate de secretarul judeţului.  

La primul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte 
Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 53 din 22 aprilie 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. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 53 din 22 aprilie 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. 53 din 22 aprilie 2011. 
La punctul doi 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. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
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 trei de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad 
Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea delegării 
gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, 
operatorului de transport rutier S.C. “Alpin Star” S.R.L., precum şi a tarifului utilizat. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Rog preşedinţii comisiilor economică şi urbanism, să prezinte rapoartele de 

avizare. 
- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate 
de voturi. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
delegării gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse 
regulate, operatorului de transport rutier S.C. “Alpin Star” S.R.L., precum şi a tarifului 
utilizat, 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 

delegării gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse 
regulate, operatorului de transport rutier S.C. “Alpin Star” S.R.L., precum şi a tarifului 
utilizat. 

La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad 
Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind renunţarea la cererea de 
recurs formulată de către Consiliul Judeţean Teleorman în dosarul nr. 3182/87/2011. 

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, cu 9 voturi 
„pentru” şi 2 voturi „împotrivă”. 
- 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. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre privind renunţarea la 
cererea de recurs formulată de către Consiliul Judeţean Teleorman în dosarul nr. 
3182/87/2011, 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 renunţarea la 

cererea de recurs formulată de către Consiliul Judeţean Teleorman în dosarul nr. 
3182/87/2011. 

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 29 consilieri judeţeni şi subsemnatul, 
deci jumătate plus unu din consilierii prezenţi reprezintă 16 . 

 
Dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta 

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. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de 

avizare 
- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 

 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
 Domnul Crăcea Claudiu. 
 Dacă îmi daţi voie, domnule preşedinte. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Vă rog. 
 Domnul Crăcea Claudiu. 
  



 

 
 
Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor consilieri, supun atenţiei 

dumneavoastră două probleme: una care ţine de legalitate şi una care ţine de 
responsabilitate. 
 Numirea reprezentanţilor consiliului judeţean în consiliul de administraţie al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, s-a făcut prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 98 din 14 august 2010, prin votul majorităţii consilierilor 
judeţeni, hotărâre semnată de preşedintele consiliului judeţean şi contrasemnată de 
secretarul judeţului Silvia Oprescu. Această hotărâre a fost atacată în instanţă de 
prefectul judeţului, Teodor Niţulescu, care a solicitat anularea acesteia.  
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 La care vă referiţi? S-ar putea să fie o confuzie. Ca să vă ajut aş putea să vă dau 
nişte elemente ajutătoare. 
 Domnul Crăcea Claudiu. 
 Este vorba de Hotărâre Consiliului Judeţean Teleorman nr. 98 din 14 august 
2010. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Hotărârea respectivă a fost atacată de către prefect, acţiunea a fost introdusă de 
acesta, iar noi la Curtea de Apel Bucureşti, am câştigat definitiv şi irevocabil, deci 
instanţa finală a spus că hotărârea a fost adoptată legal. După sentinţa definitivă şi 
irevocabilă dată de Curtea de Apel, ca şi în alte situaţii, prefectul a atacat din nou 
această hotărâre. Pentru a nu mai sta nu ştiu câţi ani în instanţă cu o hotărâre pe care o 
câştigăm şi pe care o atacă din nou, am decis să adoptăm o nouă hotărâre cu 
reprezentanţii consiliului judeţean în consiliile de administraţie ale spitalelor 
respective. 
 Domnul Crăcea Claudiu. 
 Eu ştiu că atunci când prefectul a atacat această hotărâre, nu s-a judecat pe fond, 
îmi pare rău dacă dumneavoastră mă contraziceţi. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.  
 Mie, nu-mi pare rău. Asta este realitatea, am câştigat definitiv şi irevocabil. 
 Domnul Crăcea Claudiu. 
 Astăzi, se revine cu această hotărâre şi, din punctual meu de vedere, suntem 
puşi să votăm o hotărâre care nu ţine cont de art. 92 din Legea nr. 215/2001 şi vă 
citesc: “Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-
teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes judeţean, asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt 
desemnate prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, respectând 
configuraţia politică rezultată după alegerile locale”, nu după cum vor unii. În aceste 
sens, eu am o hotărâre definitivă şi irevocabilă dată de Curtea de Apel Bucureşti, prin 
care s-au anulat mai multe hotărâri de la Turnu Măgurele pentru că nu s-a ţinut cont de 
prevederile art. 92 din Legea nr. 215/2001. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Este foarte grav ce spuneţi. Sunteţi total pe lângă lege. Legea prin care se 
stabileşte modalitatea şi procedurile prin care se desemnează reprezentanţii în 
consiliile de administraţie ale spitalelor, este foarte clară. Conform art. 186 din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, reprezentanţii în consiliile de  



 

 
administraţie sunt numiţi din rândul structurii aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, cu atribuţii specifice în acest domeniu. 
 Pentru spital este o lege specială, care se aplică, este legea sănătăţii. Am sperat 
că nu veţi face această intervenţie. Nu am cum să vă conving mai mult decât cu legea. 
Regret că aţi adus în discuţie aceste lucruri. 
 Domnul Crăcea Claudiu. 
 Domnule preşedinte, vă întreb de ce ne-aţi pus să votăm o hotărâre pe data de 
14 august 2010, care încălca legea? 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Domnule Crăcea, în primul rand, eu nu pun pe nimeni să voteze. Fiecare 
consilier, este liber să voteze după ce studiază documentele. Hotărârea respectivă care 
a fost atacată de prefect a fost câştigată de noi definitiv şi irevocabil, fiind perfect 
legală. 
 Domnul Crăcea Claudiu. 
 Pe fond. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Bineînţeles. După ce am câştigat definitiv şi irevocabil, în dispreţul legii această 
hotărâre, ca de altfel şi altele, a fost atacată din nou  cu un singur scop, să se blocheze 
în continuare accesul reprezentanţilor legali în această instituţie. Pentru a nu duce la 
nesfârşit această situaţie care generează pierderi foarte mari, am iniţiat acest proiect de 
hotărâre. Vă dau un exemplu, suntem în proces cu doamna Cătrună Florentina. Este a 
nu ştiu câta amânare. Avocatul ar trebui să-şi dea doctoratul în chichiţe avocăţeşti. 
 Dacă mai are cineva observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
 Domnul Iliescu Alexandru. 
 Ca să terminăm cu această discuţie sterilă, consiliul judeţean are dreptul şi 
obligaţia să numească reprezentanţii în consiliile de administraţie. Este treaba şi 
atributul consiliului judeţean să stabilească aceste lucruri. Fiecare votează, dacă 
consideră că este bine şi dacă este legal, dacă nu, votează împotrivă. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Dacă nu mai sunt observaţii, vă rog să procedăm la distribuirea buletinelor de 
vot. 
 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). 
 
 

x 
x x 

 
 Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a 
voturilor să prezinte procesul verbal. 

Domnul Vrăjitoarea Emilian. 
După desigilarea urnei cu buletinele de vot am procedat la numărarea voturilor 

exprimate pentru numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în 



 

consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a 
preluat managementul asistenţei medicale, după cum urmează. 
 
 I. La Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria. 
 a. Membri titulari  
 1.Doamna Melintescu Valentina din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un 
număr de 24 voturi “pentru”, 5 voturi “împotrivă“ şi un vot “nul”. 
 2. Domnul Niţulescu Mihai Puiu din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un 
număr de 27 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă“şi un vot “nul”. 
 b. Supleanţi 
 1.Doamna Stuparu Floarea din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un 
număr de 26 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă“şi un vot “nul”. 
 2. Domnul Maican Ion din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un număr de 
25 voturi “pentru”, 4 voturi “împotrivă“şi un vot “nul”. 
 
 II. Pentru Spitalul Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede 
 a. Membri titulari  
 1.Doamna Stuparu Floarea din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un 
număr de 26 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă“şi un vot “nul”. 
 2. Domnul Maican Ion din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un număr de 
25 voturi “pentru”, 4 voturi “împotrivă“şi un vot “nul”. 
 b. Supleanţi 
 1.Doamna Melintescu Valentina din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un 
număr de 25 voturi “pentru”, 4 voturi “împotrivă“şi un vot “nul”. 
 2. Domnul Niţulescu Mihai Puiu din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un 
număr de 27 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă“şi un vot “nul”. 
 
 III. Pentru Spitalul Psihiatrie Poroschia 
 a. Membri titulari  
 1.Doamna Melintescu Valentina din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un 
număr de 26 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă“şi un vot “nul”. 
 2. Doamna Stuparu Floarea din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un 
număr de 27 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă“şi un vot “nul”. 
 b. Supleanţi 
 1.Domnul Niţulescu Mihai Paul din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un 
număr de 26 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă“şi un vot “nul”. 
 2. Domnul Maican Ion din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un număr de 
27 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă“şi un vot “nul”. 
 
 IV. Pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci  
 a. Membri titulari  
 1.Domnul Niţulescu Mihai Puiu din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un 
număr de 26 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă“şi un vot “nul”. 
 
 2. Domnul Maican Ion din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un număr de 
27 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă“şi un vot “nul”. 
 b. Supleanţi 



 

 1.Doamna Melintescu Valentina din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un 
număr de 26 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă“şi un vot “nul”. 
 2. Doamna Stuparu Floarea din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un 
număr de 26 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă“şi un vot “nul”. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Vă mulţumesc. 

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. 

La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 1 din 7 ianuarie 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. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 1 din 7 ianuarie 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. 1 din 7 ianuarie 2011. 
La următorul punct 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 din imobilul Centrul de Sănătate 
“Regele Carol I” Deparaţi, 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. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
închirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiu din imobilul Centrul de Sănătate 
“Regele Carol I” Deparaţi, 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 din imobilul Centrul de Sănătate 
“Regele Carol I” Deparaţi, proprietate publică a judeţului Teleorman.. 

 
Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
 

 Odată cu convocarea dumneavoastră pentru şedinţa de consiliu de astăzi, aţi fost 
rugaţi să accesaţi site-ul nostru, www.cjteleorman.ro, unde am postat Raportul privind 
modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean 
Teleorman  pe anul 2011, întocmit în conformitate cu prevederile art. 104, alin. (3), 
litera „b” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Dacă aveţi observaţii sau sugestii pe marginea acestuia, vă rog să le prezentaţi. 

Nefiind, dacă  aveţi alte probleme? 
 
Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinţei şi vă mulţumesc 

pentru participare. 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
 
     Liviu Nicolae Dragnea               Silvia Oprescu 


