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R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE ŢEAN  TELEORMAN 

 
 
 

PROCES VERBAL  
 al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  

din data de 21 octombrie 2014 
 
 

 Bună ziua, stimaţi colegi, 
 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în şedinţă ordinară pentru astăzi, 21 
octombrie 2014, prin dispoziţia nr. 523 din 17 octombrie 2014. 

La şedinţă participă toţi consilierii în funcţie, şedinţa de consiliu este legal 
constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezenţă necesar pentru desfăşurarea legală a 
acestei şedinţe ordinare. 
  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, precum şi 
reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale. 

Procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data de 
29 septembrie 2014, v-a fost pus la dispoziţie şi îl supun aprobării dumneavoastră. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean, din 29 septembrie 2014. 
Doamnelor şi domnilor,  
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din 

Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de asociere dintre 

judeţele Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Teleorman în vederea promovării 
unor interese comune. 

INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

2. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre judeţele Teleorman, Giurgiu, 
Dâmboviţa şi Argeş în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de 
transport interjude ţean.  

INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
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3. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre judeţele Teleorman, Giurgiu şi 
Argeş în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de transport 
interjude ţean.  

INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

4. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Jude ţean Teleorman pentru 
executarea unor lucrări la spaţiul situat în municipiul Alexandria, strada 
Ion Creangă, nr. 52-54, etaj 2, proprietate publică a judeţului Teleorman. 

INI ŢIATOR: Bleaj ă Cornel – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 
Teleorman 

 
5. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din 

,,Palatul administrativ”, proprietate public ă a statului, aflat în 
administrarea Consiliului Judeţean Teleorman. 

INI ŢIATOR: Bleaj ă Cornel – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 
Teleorman 

 
6. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Jude ţean Teleorman pentru 

închirierea, prin licita ţie publică, a unui spaţiu medical din imobilul 
Policlinică situat în municipiul Alexandria, strada Mihăiţă Filipescu, nr. 32, 
proprietate privat ă a judeţului Teleorman. 

INI ŢIATOR: Bleaj ă Cornel – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 
Teleorman 

 
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Teleorman în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor 
Alexandria. 

 INIŢIATOR: Bleaj ă Cornel – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 
Teleorman 

 
8. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale 

a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile jude ţene şi comunale pentru anul 2014. 

INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea  pe  unităţi administrativ-teritoriale 
a cotei de 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20 % din  cota  de 18,5  % din 
impozitul pe venit, precum  şi a celor reţinute din cota de 80% ca urmare a 
diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii. 

INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

10.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al jud eţului 
Teleorman pe anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-2017. 

INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
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11.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 
Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al 

judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare la 30 septembrie 
2014. 

INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, 
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Teleorman şi Camera 
Agricolă Judeţeană Teleorman, pe anul 2015. 

INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

14.  Diverse.  
 

După publicarea în presă a proiectului ordinii de zi s-au mai iniţiat două 
proiecte de hotărâri, şi anume: 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 
Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 
Teleorman nr. 59 din 27 martie 2014, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
Supun la vot proiectul ordinii de zi cu propunerile prezentate. 

 - Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi suplimentat. 
 
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.  

Înainte de a merge mai departe, ţin să precizez că, în conformitate cu prevederile 
art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua 
parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul judeţean 
care fie personal, fie prin soţ, soţie, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes 
patrimonial în problema supusă dezbaterii. 

Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoştinţă pentru ca abţinerea 
de la deliberarea şi adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei 
şedinţe.   
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La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea contractului cadru de asociere dintre judeţele Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi 
Teleorman în vederea promovării unor interese comune. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
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 
contractului cadru de asociere dintre judeţele Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Teleorman în 
vederea promovării unor interese comune. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre.  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
contractului cadru de asociere dintre judeţele Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Teleorman în 
vederea promovării unor interese comune. 
 La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
asocierea dintre judeţele Teleorman, Giurgiu, Dâmboviţa şi Argeş în vederea dezvoltării 
infrastructurii rutiere de transport interjudeţean.  

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Domnul Iliescu Alexandru. 
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 Ştiu că judeţul nostru a mai fost asociat cu judeţe limitrofe şi aş vrea să remarc 
faptul că judeţul nostru şi-a achitat ceea ce şi-a asumat, iar celelalte judeţe nu au respectat 
angajamentele. 
 Ştiţi foarte bine ce spun, este vorba de drumul de la Gratia. 
 Nu mă interesează coloratura politică, dar dacă ne-am asociat ar trebui să se 
respecte angajamentele. Noi am reabilitat porţiunea de drum, dar ei nu. 

Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
 Sunteţi într-o totală confuzie. Asocierea a fost făcută pentru DJ 503. Ceea ce 
spuneţi dumneavoastră este DJ 701. Nu are legătură cu proiectul actual. La vremea 
respectivă s-a făcut un proiect în oglindă. Noi am reabilitat DJ 701 până la limita cu 
judeţul Dâmboviţa. Cei de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa au folosit banii alocaţi pentru 
acest drum în altă parte. Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa a promis că o să 
reabiliteze acest drum. 
 Această asociere nu are legătură cu DJ 701, iar în perioada următoare urmează ca 
şi ceilalţi  km. de drum să fie reabilitaţi. 
 Repet, noi ne-am asociat pentru DJ 503. 
 Domnul Iliescu Alexandru. 
 Nu sunt deloc în eroare. Vreau să atrag atenţia public că cei de la Consiliul 
Judeţean Dâmboviţa nu s-au ţinut de cuvânt şi rugămintea mea ar fi ca atunci când se mai 
semnează parteneriate să fie respectate. Până în 2012 nu s-au ţinut de cuvânt, dar din 
2012-2014 ce s-a întâmplat? 

Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
Judeţul Dâmboviţa nu s-a ţinut de cuvânt, dar nu a fost o asociere ci un proiect în 

oglindă. Porţiunea respectivă va fi reabilitată în perioada următoare. 
 Dacă nu mai sunt observaţii vă prezint proiectul de hotărâre privind asocierea 
dintre judeţele Teleorman, Giurgiu, Dâmboviţa şi Argeş în vederea dezvoltării 
infrastructurii rutiere de transport interjudeţean.  
 Supun la vot proiectul de hotărâre.  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind asocierea dintre 
judeţele Teleorman, Giurgiu, Dâmboviţa şi Argeş în vederea dezvoltării infrastructurii 
rutiere de transport interjudeţean.  

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
asocierea dintre judeţele Teleorman, Giurgiu şi Argeş în vederea dezvoltării 
infrastructurii rutiere de transport interjudeţean. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
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- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 
voturi. 

Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
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 asocierea dintre 
judeţele Teleorman, Giurgiu şi Argeş în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de 
transport interjudeţean. 
 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind asocierea dintre 

judeţele Teleorman, Giurgiu şi Argeş, în vederea dezvoltării infrastructurii rutiere de 
transport interjudeţean. 

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la spaţiul situat în 
municipiul Alexandria, strada Ion Creangă, nr. 52-54, etaj 2, proprietate publică a 
judeţului Teleorman. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
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 acordul 
Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la spaţiul situat în 
municipiul Alexandria, strada Ion Creangă, nr. 52-54, etaj 2, proprietate publică a 
judeţului Teleorman. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
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Cu 31 voturi „pentru” şi o „abţinere” (domnul Bălan Ilie) s-a aprobat proiectul de 
hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la 
spaţiul situat în municipiul Alexandria, strada Ion Creangă, nr. 52-54, etaj 2, proprietate 
publică a judeţului Teleorman. 

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea 
în folosinţă gratuită a unor spaţii din ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a 
statului, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman. 

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, preşedintele comisiei juridice, să prezinte 
raportul de avizare.  

Domnul Vlad Eugen Ovidiu. 
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
Vă mulţumesc. 

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

Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în 
folosinţă gratuită a unor spaţii din ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, 
aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi, s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă 
gratuită a unor spaţii din ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în 
administrarea Consiliului Judeţean Teleorman. 

La punctul şase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru închirierea, prin licitaţie publică, a unui 
spaţiu medical din imobilul Policlinică situat în municipiul Alexandria, strada Mihăiţă 
Filipescu, nr. 32, proprietate privată a judeţului Teleorman. 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
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 acordul 
Consiliului Judeţean Teleorman pentru închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu 
medical din imobilul Policlinică situat în municipiul Alexandria, strada Mihăiţă Filipescu, 
nr. 32, proprietate privată a judeţului Teleorman. 
 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 acordul 
Consiliului Judeţean Teleorman pentru închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu 
medical din imobilul Policlinică situat în municipiul Alexandria, strada Mihăiţă Filipescu, 
nr. 32, proprietate privată a judeţului Teleorman. 
 La punctul şapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de 
administraţie al Palatului Copiilor Alexandria. 
 

Acest proiect de hotărâre priveşte desemnarea unei persoane şi, în conformitate cu 
prevederile art. 45 alin. (5) coroborate 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 31 consilieri judeţeni şi subsemnatul, 
deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului judeţean prezenţi reprezintă 17. 

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, preşedintele comisiei juridice, să prezinte 
raportul de avizare.  

Domnul Vlad Eugen Ovidiu. 
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
Vă mulţumesc. 

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

Nefiind observaţii, vă rog să faceti propuneri pentru desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor 
Alexandria. 
 Domnul Vlad Eugen Ovidiu. 

În numele  grupului PSD, o propun pe doamna Moţ Maria, fiind profesoară şi 
având domiciliul în Alexandria. 

Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
Nemaifiind alte propuneri, rog pe domnul Vrajitoarea Emilian, preşedintele 

comisiei de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţii. 
 Buletinele de vot au fost completate, apoi a urmat operaţiunea propriu zisă de 
votare. 
 

S-a prezentat tehnica votării. 
Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „DA” sau  „NU”. 

 
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 
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 Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a 
voturilor să prezinte procesul verbal. 
 Domnul Vrăjitoarea Emilian. 
 Din totalul de 32 de voturi, doamna Moţ Maria a întrunit un număr de 27 de voturi 
„pentru”, 4 voturi „împotrivă” şi un vot nul. 

Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
Vă mulţumesc. 
 

 Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Teleorman în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Alexandria. 

 
 Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de 
administraţie al Palatului Copiilor Alexandria. 

La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru 
anul 2014. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Domnul Iliescu Alexandru. 
 Propun introducerea unui tronson Văcăreşti – Satul Vechi. 

Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
 Primarii au fost convocaţi pe 16 octombrie pentru a discuta reabilitarea de drumuri 
judeţene. 
 Această listă se face după consultarea primarilor. Au fost primari de la toate 
partidele, rezultatele şi obiecţiile primarilor au fost consemnate într-un proces verbal. 
 Vom ţine cont pe viitor, iar ori de câte ori au fost probleme am discutat în favoarea 
cetăţenilor şi în funcţie de priorităţi. 
 Domnul Piper Florin. 
 Domnule preşedinte, primarul de la Beuca nici nu a participat la şedinţa de 
consultare a primarilor aşa cum rezultă din prezenţă. 
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 Domnul Iliescu Alexandru. 
 Drumul de la Beuca – Drăcşenei este foarte bun, nu ştiu ce reabilitare să-i mai 
facem. 

Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
 Reabilitarea nu înseamnă a-l moderniza, ci să-l întreţinem. 
 Beuca – Drăcşenei este nefinalizat, finalizat înseamnă când se fac părţile laterale şi 
recepţia. Vom veni cu un covor asfaltic Drăgăneşti Vlaşca – Botoroaga, Bujoru. 
 Este valabil şi pentru drumul naţional de la Roşiorii de Vede la Balaci, dar drumul 
nu face obiectul prezentei hotărâri, competenţa exclusivă în acest caz fiind a drumurilor 
naţionale, puteţi discuta cu domnul Grigore, să facă o prioritizare. 
 Domnul Şuică Iulian. 
 Proiectul de hotărâre priveşte repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2014, dar nu există o repartizare pe fiecare 
unitate administrativ-teritorială. 
 Înţeleg că lista este stabilită de dumneavoastră în funcţie de uzura drumului 
judeţean. 
 Nu înţeleg de ce au mai fost consultaţi primarii, întrucât reţeaua de drumuri 
judeţene aparţine exclusiv consiliului judeţean. 
 Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea 
 Nu se ştia ce se va discuta cu primarii, titlul fiind dat înainte de consultarea 
acestora. Dacă toţi primarii au fost de acord, atunci am hotărât ca toţi banii să meargă 
exclusiv la drumuri judeţene. 
 Vă propun ca proiectul de hotărâre să aibă următorul titlu: “Proiect de hotărâre 
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene pentru anul 2014”. 
 Supun la vot modificarea titlului proiectului de hotărâre. 

 - Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 Cu 31 de voturi „pentru”şi o „abţinere” (domnul Şuică Iulian) a fost aprobată 
modificarea titlului proiectului de hotărâre. 
 Vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene pentru anul 
2014. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre .  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 27 voturi „pentru” şi 5 „abţineri” (doamna Burghiu Mihaela şi domnii Iliescu 
Alexandru, Şuică Iulian, Ion Petre şi Neagu Florin) s-a aprobat proiectul de hotărâre 
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene pentru anul 2014. 

La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
repartizarea  pe  unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20 % din  cota  
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de 18,5  % din impozitul pe venit, precum  şi a celor reţinute din cota de 80% ca urmare a 
diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism dă aviz pentru respingerea proiectului de hotărâre cu 4 voturi 

„pentru” şi 6 „împotrivă”. 
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
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 repartizarea  pe  
unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20 % din  cota  de 18,5  % din 
impozitul pe venit, precum  şi a celor reţinute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu 
gradul de necolectare a unor venituri proprii. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 20 voturi „pentru” şi 12 voturi „împotrivă” (doamna Burghiu Mihaela şi domnii 
Amarie Constantin, Pîrjol George, Neagu Florin, Şuică Iulian, , Ion Petre, Moţ Petrică, 
Vrăjitoarea Emilian, Ştefan Mihai Gabriel, Savu Adrian, Iliescu Alexandru şi Bălan Ilie) 
s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea  pe  unităţi administrativ-teritoriale a 
cotei de 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale şi a cotei de 20 % din  cota  de 18,5  % din impozitul pe venit, precum  şi 
a celor reţinute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor 
venituri proprii. 

La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului  propriu al judeţului Teleorman pe anul 2014 şi estimările pentru 
anii 2015-2017. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
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Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
Vă mulţumesc. 

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

Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului  propriu al judeţului Teleorman pe anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-
2017. 

Se supune la vot rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 
2014 şi estimările pentru anii 2015-2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate 
şi anexe. 

Supun la vot anexa nr. 1. – Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu pe anul 
2014 şi estimările pentru anii 2015-2017. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 Cu 23 de voturi “pentru” şi 9 “abţineri” (domnii Amarie Constantin, Şuică Iulian, 
Neagu Florin, Moţ Petrică, Iliescu Alexandru, Ştefan Mihai Gabriel, Bălan Ilie, Savu 
Adrian şi doamna Burghiu Mihaela) s-a aprobat anexa nr. 1. – Secţiunea de funcţionare a 
bugetului propriu pe anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-2017. 

Supun la vot anexa nr. 2. – Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu pe anul 
2014 şi estimările pentru anii 2015-2017. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 Cu 23 de voturi “pentru” şi 9 “abţineri” (domnii Amarie Constantin, Şuică Iulian, 
Neagu Florin, Moţ Petrică, Iliescu Alexandru, Ştefan Mihai Gabriel, Bălan Ilie, Savu 
Adrian şi doamna Burghiu Mihaela) s-a aprobat anexa nr. 2. – Secţiunea de dezvoltare a 
bugetului propriu pe anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-2017. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 20 voturi „pentru” 12 „abţineri” (domnii Amarie Constantin, Pârjol George, 
Şuică Iulian, Neagu Florin, Ion Petre, Moţ Petrică, Vrăjitoarea Emilian, Iliescu 
Alexandru, Ştefan Mihai Gabriel, Bălan Ilie, Savu Adrian şi doamna Burghiu Mihaela)s-a 
aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  propriu al judeţului 
Teleorman pe anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-2017. 

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
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- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
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. 26 din 30 ianuarie 2014, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

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. 26 din 30 ianuarie 2014, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi 
dezvoltare la 30 septembrie 2014. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
Vă mulţumesc. 

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

Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare la 
30 septembrie 2014. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 28 voturi „pentru” şi 4 „abţineri” (doamna Burghiu Mihaela şi domnii Şuică 
Iulian, Neagu Florin şi Ion Petre) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare la 
30 septembrie 2014. 
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La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Teleorman şi 
Camera Agricolă Judeţeană Teleorman, pe anul 2015. 

Rog pe domnul Cioabă Petre, preşedintele comisiei economice, să prezinte raportul 
de avizare.  

Domnul Cioabă Petre. 
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

vcoturi. 
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
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 
Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Teleorman şi Camera 
Agricolă Judeţeană Teleorman, pe anul 2015. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Teleorman şi Camera 
Agricolă Judeţeană Teleorman, pe anul 2015. 

La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
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 Domnul Neagu Tudor. 
 Domnule preşedinte, eu nu particip la vot. 

Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
 Este în regulă. 
 Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Teleorman nr. 58 din 27 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre.  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 Cu 31 voturi „pentru” (domnul Neagu Tudor nu a participat la vot) s-a aprobat 
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 58 
din 27 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare. 

La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 59 din 27 martie 2014, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Domnul Neagu Tudor. 
 Domnule preşedinte, eu nu particip la vot. 

Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
 Este în regulă. 
 Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 59 din 27 martie 2014, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre.  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 Cu 31 voturi „pentru” (domnul Neagu Tudor nu a participat la vot) s-a aprobat 
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 59 
din 27 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
Domnul Pârjol George. 
Am repartizat nişte bani. Suntem în luna a 10-a şi sunt primării care au probleme 

cu banii. Din lipsă de fonduri, angajaţii primăriei Scurtu Mare nu şi-au luat salariile timp 
de şase luni.  

Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
Rectificarea de azi are ca obiect alocarea de sume pentru dezvoltare, ce nu pot fi 

cheltuite pentru salariile angaţilor. 
Domnul Savu Adrian. 
Aş vrea să ştiu dacă în urma Ordonanţei de Urgenţă nr. 55/2014 structura 

consiliului judeţean s-a schimbat. 
Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
Doamna Frăsineanu Fulvia şi domnul Iliescu Nicolae Angelică şi-au exprimat 

opţiunea de a trece la PSD. 
În mape aveţi şi o invitaţie la ceremonia publică - Ziua Armatei Române – în data  

de 25 octombrie 2014, ora 10,00 la Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial 
din Alexandria . 

 
 
Dacă  mai aveţi alte probleme? 

 
Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinţei şi vă mulţumesc 

pentru participare. 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 
      Adrian Ionuţ Gâdea       Silvia Oprescu 

 


