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R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN 

 
PROCES VERBAL  

al şedin ţei ordinare a Consiliului Jude ţean Teleorman  
din data de 24 iunie 2014 

 
 Bună ziua, stimaţi colegi, 
 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în şedinţă ordinară pentru astăzi, 24 iunie 
2014, prin dispoziţia nr. 264 din 18 iunie 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 27 
mai 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 27 mai 2014. 
 

x 
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 hot ărâre pentru completarea componen ţei nominale a Autorit ăţii 

Teritoriale de Ordine Public ă Teleorman. 
  

2. Proiect de hot ărâre pentru  modificarea Hot ărârii Consiliului  Jude ţean Teleorman 
nr. 18 din 25 februarie 2010. 

 
3. Proiect de hot ărâre  privind aprobarea încadr ării  drumurilor jude ţene pe niveluri 

de viabilitate şi de interven ţie în timpul iernii 2014-2015. 
 

4. Proiect de hot ărâre privind repartizarea pe unit ăţi administrativ-teritoriale a 
sumelor alocate din transferuri de la bugetul de st at, pentru finan ţarea expertiz ării 
tehnice a construc ţiilor cu destina ţia de locuin ţe multietajate situate în  jude ţul 
Teleorman. 

 
5. Proiect de hot ărâre privind acordul pentru executarea unor lucr ări la spa ţiile 

ocupate de Institu ţia Prefectului-Jude ţul Teleorman în imobilul Palatul 
administrativ, proprietate public ă a statului, aflat în administrarea Consiliului 
Jude ţean Teleorman. 

 
6. Proiect de hot ărâre privind aprobarea indicatorilor pentru proiect ul 

,,Îmbun ătăţirea managementului situa ţiilor de urgen ţă în regiunea 
transfrontalier ă”. 
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7. Proiect de hot ărâre pentru modificarea Hot ărârii Consiliului Jude ţean Teleorman 

nr. 58 din 27 martie 2014. 
 

8. Proiect de hot ărâre pentru modificarea Hot ărârii Consiliului Jude ţean Teleorman 
nr. 59 din 27 martie 2014. 

 
9.  Proiect de hot ărâre pentru modificarea Hot ărârii Consiliului Jude ţean Teleorman 

nr. 60 din 27 martie 2014. 
 

10.  Proiect de hot ărâre privind  rectificarea bugetului propriu al jude ţului Teleorman 
pe anul 2014. 

 
11.  Proiect de hot ărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la  Hot ărârea Consiliului 

Jude ţean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013, cu mod ific ările şi 
complet ările ulterioare. 

 
12.  Proiect de hot ărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de func ţii  ale   

Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Alexandria. 
 

13.  Proiect de hot ărâre privind eliberarea din func ţia de vicepre şedinte al Consiliului 
Jude ţean Teleorman a domnului B ălan Ilie. 

 
14.  Proiect de hot ărâre privind actualizarea Monografiei economico-mil itare a 

jude ţului Teleorman. 
 

15. Diverse.  
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, precizez că iniţiatorul a retras proiectul 

de hotărâre de la punctul nr. 6 al acesteia, restul proiectelor urmând a se renumerota. 
Supun la vot proiectul ordinii de zi modificat.  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi . 
 
Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

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

 
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. 

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
completarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 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 Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
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Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre pentru completarea 
componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman. 

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

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru completarea 
componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman. 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului  Judeţean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010. 

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 Gâdea Adrian Ionuţ. 
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. 18 din 25 februarie 2010. 
 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. 18 din 25 februarie 2010. 

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încadrării  drumurilor judeţene pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie în timpul iernii 2014-
2015. 

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 Gâdea Adrian Ionuţ. 
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 încadrării  

drumurilor judeţene pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie în timpul iernii 2014-2015.   
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 25 voturi „pentru” şi 8 voturi „împotrivă” (doamnele Frăsineanu Fulvia, Burghiu 
Mihaela şi domnii Ion Petre, Şuică Iulian, Neagu Florin, Pîrjol George, Amarie Constantin şi 
Iliescu Nicolae Angelică) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării  
drumurilor judeţene pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie în timpul iernii 2014-2015. 
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La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de 
stat, pentru finanţarea expertizării tehnice a construcţiilor cu destinaţia de locuinţe multietajate 
situate în  judeţul 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 Gâdea Adrian Ionuţ. 
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 sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, pentru 
finanţarea expertizării tehnice a construcţiilor cu destinaţia de locuinţe multietajate situate în  
judeţul Teleorman.   
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, pentru 
finanţarea expertizării tehnice a construcţiilor cu destinaţia de locuinţe multietajate situate în  
judeţul Teleorman. 

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul 
pentru executarea unor lucrări la spaţiile ocupate de Instituţia Prefectului-Judeţul Teleorman în 
imobilul Palatul administrativ, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului 
Judeţean 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 Gâdea Adrian Ionuţ. 
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 pentru 

executarea unor lucrări la spaţiile ocupate de Instituţia Prefectului-Judeţul Teleorman în 
imobilul 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 acordul pentru 
executarea unor lucrări la spaţiile ocupate de Instituţia Prefectului-Judeţul Teleorman în 
imobilul Palatul administrativ, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului 
Judeţean Teleorman. 
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La punctul şase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 58 din 27 martie 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 Gâdea Adrian Ionuţ. 
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. 58 din 27 martie 2014. 
 Domnul Neagu Tudor. 
 Domnule preşedinte, eu nu particip la vot. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
 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. 58 din 27 martie 2014. 

La punctul şapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 59 din 27 martie 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 Gâdea Adrian Ionuţ. 
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. 59 din 27 martie 2014. 
 Domnul Neagu Tudor. 
 Domnule preşedinte, eu nu particip la vot. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre.  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 59 din 27 martie 2014. 

La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 60 din 27 martie 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. 
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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 Gâdea Adrian Ionuţ. 
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. 60 din 27 martie 2014. 
 Domnul Neagu Tudor. 
 Domnule preşedinte, eu nu particip la vot. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
 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. 60 din 27 martie 2014. 

La punctul nou ă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului propriu al judeţului 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.  
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
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 pe anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-2017. 
S-a procedat la citirea şi supunerea la vot a fiecărui capitol, subcapitol, titlu, articol, 

alineat şi a fiecărei anexe a bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2014. 
Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 
propriu al judeţului pe anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-2017. 

La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică 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 preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
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 anexei nr. 

2 la  Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 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 pentru modificarea anexei nr. 
2 la  Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii  ale   Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria. 

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică 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 preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
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 

organigramei şi a statului de funcţii  ale   Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria. 
 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   Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria. 

Următorul proiect de hotărâre priveşte propunerea unor consilieri judeţeni de eliberare 
din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman a domnului Bălan Ilie şi, în 
conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98, precum şi ale art. 101 alin. 
(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, hotărârea se adoptă cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie.  
 La şedinţa de astăzi participă, un număr de 32 consilieri judeţeni şi subsemnatul,  deci 
jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului judeţean reprezintă 17. 

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

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică, avizează proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi.  
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică, avizează 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”, 6 „împotrivă” şi o „abţinere”.  
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
 Nefiind observaţii, rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de 
numărare a voturilor să-şi intre în atribuţii. 

x 
 

Se prezintă tehnica votării. 
Pentru exprimarea op ţiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”. 

 Buletinele de vot fiind completate, urmează operaţiunea propriu - zisă de votare. 
Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, a mers în cabina de 

vot unde şi-a exprimat opţiunea şi apoi l-a introdus în urnă. 
 

x 
x x 
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 Domnul Neagu Florin. 
 Domnule preşedinte,  
 Din punctul meu de vedere este păcat pentru colegul nostru Ilie Bălan care este mult 
mai pregătit şi are o experienţă mai mare decât domnul Zavera, care este ales numai de 
câteva luni. 
 Din punct de vedere economic, bugetul judeţului se duce la TelDrum, iar din punct de 
vedere administrativ aprobăm lucrări curente. Ca şi dezvoltare, acest judeţ nu are 
perspectivă. Este mort şi neîngropat. 
 Domnul Amarie Constantin. 
 Domnule preşedinte, 
 Acest proiect pe ordinea de zi ne-a surprins. Îl ştim pe domnul Bălan Ilie şi activitatea 
pe care a desfăşurat-o. Nu mă aşteptam ca domnul Bălan Ilie să fie supus spre schimbare 
pentru că presupun că nu v-a supărat cu nimic. 
 În momentul când am depus jurământul, ne-am angajat să facem totul pentru 
administraţia judeţului. Acum primează politicul? 
 Aş dori să ne prezentaţi activitatea domnului Bălan Ilie şi dacă ar merita să fie 
schimbat. 
 Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Nu are nicio legătură cu activitatea domnului Bălan Ilie. A fost o decizie politică. Eu 
vreau să-i mulţumesc pentru colaborarea pe care am avut-o de când sunt preşedinte al 
consiliului judeţean, ca şi în perioada în care am fost vicepreşedinte. Vreau să vă spun că 
dumnealui şi-a adus o contribuţie importantă la proiectele pe care consiliul judeţean le-a 
avut şi le are în derulare. 
 Nu trebuie să ascundem faptul că suntem nişte oameni politici. Trebuie să înţelegem 
şi fenomenul politic. A fost un proiect de hotărâre care nu a ţinut cont de activitatea 
administrativă a domnului Bălan Ilie, a fost o chestiune strict politică. 
 Sunt convins că în perioada următoare vom avea nevoie de experienţa domnului 
Bălan Ilie pentru a duce până la capăt aceste proiecte.  
 Îi mulţumesc, public, încă o dată pentru colaborarea pe care am avut-o cu 
dumnealui. 
 Aş vrea să mai fac câteva precizări pentru domnul Amarie şi domnul Neagu. Eu 
vreau să avem o colaborare constructivă, în interesul celor care ne-au votat. Noi, consiliul 
judeţean, lucrăm reprezentând interesele celor care ne-au votat. 
 Vreau, de asemenea, să vă informez că toate licitaţiile sunt făcute respectând 
legislaţia în vigoare, sunt organe abilitate care fac verificări. Licitaţiile sunt publice, au fost 
situaţii când au participat şi au câştigat firme din alte judeţe, unul dintre exemple fiind 
depozitul de la Mavrodin. 
 În legătură cu dezvoltarea judeţului, nu puteţi spune că am adoptat proiecte de 
hotărâri numai pentru activitatea curentă a consiliului judeţean şi vreau să vă reamintesc că 
la momentul acesta pe drumurile judeţene se lucrează. 
 În şapte localităţi urmează să se finalizeze lucrările de alimentare cu apă şi 
canalizare. Sunt lucrări începute din perioada 2005-2006 şi nu au mai primit finanţare. Vă 
dau un exemplu. Localitatea Islaz cu lucrare începută din anul 2006 nu a primit finanţare pe 
criteriu politic.  
 Eu vreau să vă spun că de când sunt preşedinte, sunt preşedinte pentru toţi locuitorii 
acestui judeţ. Sunt localităţi cu primar PDL care au fost ajutaţi de mine să-şi finalizeze 
investiţiile şi aş putea să vă dau exemple. 
 În perioada următoare, 23 de sate din acest judeţ vor avea apă şi canalizare. 
 Am semnat un contract pentru situaţii de urgenţă, toate localităţile vor fi dotate cu 
echipamente specifice pentru situaţii de urgenţă, avem un proiect pentru informatizarea 
registrului agricol, spitalul de urgenţă este în momentul de faţă într-un proiect de reabilitare. 
 Vreau să vă reamintesc faptul că în acest judeţ au fost închise trei spitale pentru că 
erau spitale în subordinea consiliului judeţean. Întâmplător, eram director la unul dintre ele. 
În timp ce în presă se spunea că este gaura neagră a sanataţii, vreau să vă spun că acel 
spital, la momentul când a fost închis, nu înregistra datorii. 
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 Vreau să vă mai spun că în perioada următoare se vor înfiinţa patru GAL-uri la 
nivelul acestui judeţ, în care am prins toate localităţile, indiferent de culoarea politică, pentru 
a putea accesa fonduri europene. Am luat localitate cu localitate pentru a le explica de ce 
este bine să facă parte din aceste GAL-uri. 
 Deci, încă odată stimate coleg, nu putem vorbi de proiecte de hotărâri referitoare la 
activitatea curentă. 
 În legătură cu afirmaţia dumneavoastră, eu nu mi-am permis niciodată să fac 
afirmaţii în legătură cu calităţile profesionale ale unuia dintre dumneavoastră. În ce priveşte 
afirmaţia referitoare la calităţile domnului Zavera, eu, v-aş ruga să lăsaţi timpul să curgă şi 
va veni vremea când dumneavostră veţi aprecia dacă domnul Zavera îşi face meseria cu 
corectitudine. 
 Domnule Bălan Ilie, vă mulţumesc încă odată. 
 Doamna Tîrnăcop Aurica. 
 Domnule preşedinte, sunt uluită, supărată, dezamăgită de felul în care noi, colegii, 
ne privim între noi. De aceea, aş ruga toţi colegii să prezinte c.v.-urile pe care 
dumneavoastră ni le-aţi cerut pentru că aşa ne vom cunoaşte mai bine. Este dezamăgitor 
că noi ne jignim între noi. Nu este posibil pentru că habar nu au colegii unul de altul cine 
sunt., de unde vin. Eu cred că cei care ne-au trimis aici nu ne-au trimis întâmplător. Ne-au 
trimis pentru că suntem oameni cu experienţă de viaţă, de peste 40 de ani într-o funcţie, 
oameni care fiecare dintre noi, dragi colegi, suntem capabili să luăm oricând conducerea 
judeţului. Noi, trebuie să ne sprijinim unii pe alţii, trebuie să uităm culoarea politică şi să ne 
ocupăm serios de programele pe care trebuie să le înfăptuim. 
 Domnul preşedinte a accentuat motivul pentru care a fost schimbat, pentru că este 
un om de mare excepţie şi îl regretăm, ca vicepreşedinte. 
 Fiecare dintre dumneavoastră puteţi ocupa această funcţie. De aceea aş vrea, la una 
dintre şedinţe când suntem mai liberi, cu o ordine de zi mai liberă, să ne prezentăm ca să 
încheiem animozităţile şi felul în care noi privim problemele judeţului. 
 Vă mulţumesc. 
 Domnul Bălan Ilie. 
 Stimaţi colegi, 
 Am asistat astăzi la un exerciţiu democratic pe care eu, în calitatea mea de membru 
al PNL îl accept. Azi, sunt mândru că sunt român şi că sunt liberal. 
 Vreau să mulţumesc tuturor colegilor cu care am colaborat. În data de 15 mai 2007, 
am fost votat de dumneavoastră, majoritatea celor de atunci. Mă bucur că nu v-am făcut de 
ruşine şi că nu am făcut de ruşine consiliul judeţean şi nici pe mine. Mă bucur că am putut 
să contribui cu tot profesionalismul meu, loialitatea şi corectitudinea la majoritatea 
investiţiilor care s-au derulat prin consiliul judeţean. Ştiţi din presă şi de peste tot ce 
înseamnă derularea proiectelor cu fonduri europene. Toate proiectele cu fonduri europene 
au avut semnătura mea. 
Orice început are şi un sfârşit şi astăzi, este sfârşitul activităţii mele ca vicepreşedinte al 
Consiliului Judeţean Teleorman, m-am impăcat cu gândul şi mă alătur ca şi consilier 
judeţean echipei liberale de unde voi întări rândurile opoziţiei. 
 Nu am fost în concediu de odihnă decât şapte zile, mi-am reluat activitatea la 
solicitarea preşedintelui, pentru că erau multe lucrări care trebuiau rezolvate. Vă voi sprijini 
în continuare pentru reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria care a fost cel 
mai greu proiect. Până acum, s-a realizat în proporţie de 65%. 
 A fost nevoie de foarte multă muncă, dar am făcut-o cu plăcere. 
 Dacă există cineva, în această sală,  care are ceva de reproşat activităţii mele în 
consiliul judeţean, să o facă. 
 Îmi voi face datoria aşa cum am făcut-o şi până acum, cu conştiinciozitate şi 
profesionalism. 
 Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a voturilor să 
prezinte procesul verbal. 
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 Domnul Vrăjitoarea Emilian. 
 Domnul Bălan Ilie, din totalul de 33 de voturi exprimate, a întrunit un număr de 19 
voturi “pentru”, 13 voturi “împotrivă” şi un vot nul. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 
Vă prezint proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Teleorman a domnului Bălan Ilie. 
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind eliberarea din 

funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman a domnului Bălan Ilie. 
La urm ătorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Teleorman. 
Întrucât acest proiect de hotărâre se supune legislaţiei privind informaţiile clasificate, am 

rugămintea să elibereze sala toţi cei care nu sunt autorizaţi în acest scop. Am rugămintea să 
rămână în sală numai consilierii judeţeni, secretarul judeţului, administratorul public şi 
secretariatul tehnic. 

Vă mulţumesc. 
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 Gâdea Adrian Ionuţ. 
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 actualizarea 

Monografiei economico-militare a judeţului Teleorman. 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind actualizarea 
Monografiei economico-militare a judeţului Teleorman. 

 
Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
Vreau să vă informez că am primit o adresă de la Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă « A.D.Ghica » al judeţului Teleorman, pe care o aveţi şi dumneavoastră în mapă, cu 
rugămintea de a studia « Planul de analiză şi acoperire a riscurilor » care este postat pe 
pagina www.isuteleorman.ro. Vă rog să studiaţi documentul şi, dacă aveţi propuneri de 
modificare sau completare a planului, să le transmiteţi Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă până la data de 4 iulie 2014, pentru a fi definitivat şi a-l putea introduce pe ordinea de 
zi la următoarea şedinţă. 

De asemenea, aveţi şi o invitaţie de a participa, în data de 26 iunie 2014, ora 10,00 la 
ceremonia publică « Ziua Drapelului Naţional », care se va desfăşura în faţa Palatului 
Administrativ al Judeţului Teleorman, căreia vă rog să îi daţi curs. 

Având în vedere că se apropie perioada concediilor, propun ca următoarea şedinţă să 
fie în prima parte a lunii iulie, iar cea din august la sfârşitul lunii. 

Domnul Amarie Constantin. 
Dezvoltarea localităţilor se bucură de atenţia dumneavoastră, indiferent de culoarea 

politică şi aţi demonstrat acest lucru. Judeţul a suferit în urma ploilor din ultimul timp. Una 
dintre aceste comune afectate este Drăgăneşti de Vede, situaţie pe care primarul v-a expus-o, 
dar mi-a solicitat şi mie să fac o interpelare în consiliul judeţean în sensul de a nu fi uitată 
această localitate când se face repartizarea sumelor. 
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Domnul consilier Neagu Florin nu-l cunoaşte pe domnul Zavera Niculae care este prea 
nou ca să se afirmat ca vicepreşedinte. 

Îl cunosc foarte bine pe domnul Zavera Niculae, îl consider ca fiind unul dintre cei mai 
profesionişti consilieri judeţeni dintre cei care lucrează în administraţie, atât din punct de 
vedere teoretic, dar şi un bun practician. În momentul în care a fost ales vicepreşedinte, 
opţiunea PSD a fost pentru el, personal m-am bucurat pentru că a fost una dintre cele mai 
bune opţiuni pe care acest partid putea să o ia la momentul respectiv.  

Aşadar, nu vreau să se supere nimeni, ar fi păcat să nu recunosc calitatea umană a 
domnului Zavera Niculae şi doresc să nu rămână nicio urmă de îndoială asupra posibilităţilor 
pe care le are în a lucra pentru administraţia judeţului. Asta se datorează faptului că nu ne 
cunoaştem între noi aşa cum a spus şi doamna consilier. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 
Politica merge până la un anumit punct, trebuie să nu depăşim anumite limite. 
În legătură cu localităţile afectate, vreau să precizez că s-a dat ordin de începere a 

lucrărilor pentru amenajarea râului Teleormanul în zona localităţilor Ştorobăneasa – Beiu, 
precum şi pentru regularizarea pârâului Câinelui. Am fost personal acolo, cu doamna prefect şi 
domnul prefect al judeţului Olt şi i-am asigurat pe cetăţeni că, personal, mă voi implica în 
terminarea lucrărilor la timp. 

În legătură cu localitatea Drăgăneşti de Vede, una din localităţile afectate, am trimis 
utilaje pentru a rezolva problemele pentru că oamenii nu au nicio vină, deşi primarul este PDL. 
Eu v-am spus că voi fi un preşedinte al cetăţenilor şi nu am spus-o doar de dragul de a o 
spune, ci am şi demonstrat acest lucru. 

Dacă mai aveţi alte probleme? 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE,         SECRETAR AL JUDE ŢULUI, 

 
      Adrian Ionu ţ Gâdea         Silvia Oprescu 

 


