ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 18 iulie 2019
Lucrările şedinţei au fost conduse de preşedintele consiliului judeţean.
Bună ziua, stimaţi colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi,
18 iulie 2019, prin dispoziţia nr. 217 din 11 iulie a.c..
Fiind ședinţă publică, așa cum prevede Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ proiectul ordinii de zi a fost adus la cunoștinţă
dumneavoastră și locuitorilor judeţului Teleorman prin mass - media locală, fiind
publicat și pe site-ul Consiliului judeţean.
Participă, în calitate de invitaţi, directori și funcţionari publici din aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean, precum și reprezentanţi ai presei scrise și audiovizuale.
x
x
x
În continuare dau cuvântul doamnei secretar al județului.
Doamna Silvia Oprescu.
Mulțumesc.In urma apelului nominal, la ședinţă participă 29 consilieri din totalul
de 31 consilieri în funcţie lipsesc domnii Bădulescu Adrian şi Vrăjitoarea Emilian,
ședinţa de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezenţă
necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședinţe ordinare.
Procesul - verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data
de 8 iulie 2019, v-a fost pus la dispoziţie și îl supun aprobării dumneavoastră.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean, din 8 iulie 2019.
x
Domnul preşedinte,
Doamnelor și domnilor,
În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (6) coroborate cu cele ale art. 135 din
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ am întocmit
următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotarâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean
în Consiliul Judeţean Teleorman.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
- procesul verbal al comisiei de validare
- avizul comisiei juridice
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2. Proiect de hotarâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean în
Consiliul Judeţean Teleorman.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
- procesul verbal al comisiei de validare
- avizul comisiei juridice
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.1 și nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Teleorman nr.89 din 23 iunie 2016 privind organizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman pe principalele domenii
de activitate, cu modificările ulterioare.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
Proiectul a fost avizat de Comisia pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al
judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, la 30 iunie 2019 .
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii de
activitate.
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe
anul 2019 .
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii de
activitate.
6. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi pentru
personalul neclerical angajat in unităţile de cult din judeţul Teleorman, pe anul
2019.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii de
activitate.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018, pentru obiectivul de investiţii
,,Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) – Frăsinet (DJ 506), km 19+778 – km
32+10 (12,322 km)”
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii de
activitate.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018, pentru obiectivul de
investiţii,,Modernizare DJ 61 Orbeasca (DJ 504) – Călinești (DJ 703), km 39+924
– 48+061 (8,137 km)”.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
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Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii de
activitate.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018, pentru obiectivul de investiţii
,,Modernizare DJ 612 Antonești - Rădoiești (DJ 601C) km 55+594 – 63+773 (8,132
km)”.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii de
activitate.
10. Proiect de hotarâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de
funcţionare a Centrelor de zi pentru copii din comunele Gratia şi Zîmbreasca,
stabilirea cotei-părţi de finanţare din bugetul judeţului pentru perioada 1.0731.12. 2019 şi aprobarea contractelor de parteneriat.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii de
activitate.
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010 privind aprobarea
componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a județului
Teleorman și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu
modificările și completările ulterioare.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii
de activitate.
12. Diverse.
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi propun suplimentarea
acestuia cu ”Proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 140.000 lei din fondul de
rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, în vederea acordării unor
ajutoare unităților administrativ-teritoriale din județul Teleorman pentru combaterea
Pestei Porcine Africane”.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii de
activitate.
Supun la vot proiectul ordinii de zi completat.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.
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Înainte de a merge mai departe, ţin să precizez că, în conformitate cu prevederile
art. 228 alin. (1), alin (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, consilierul judeţean care are interes patrimonial în problema
supusă dezbaterii are obligația să anunțe această situație și nu poate lua parte la
deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe proiectul ordinii de zi.
Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoștinţă pentru ca abţinerea
de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei
ședinţe.
La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
validarea unui mandat de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman.
Doamnelor şi domnilor,
Vă rog să-mi permiteţi să dau cuvântul preşedintelui comisiei de validare,
domnului Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta procesul-verbal cu privire la validarea
sau invalidarea mandatului de consilier al domnului Ciocîrlan Marius.
x
x

x

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Având în vedere că validarea mandatelor se face cu votul deschis al majorității
consilierilor județeni prezenți la ședință, supun la vot validarea mandatului domnului
Ciocîrlan Marius.
Precizez că persoana al cărei mandat este supus validării nu va vota.
Supun la vot validarea mandatului domnului Ciocîrlan Marius.
- Cine este pentru?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi domnul Ciocîrlan Marius a fost validat în funcția de
consilier județean.
Doamnelor şi domnilor,
Conform art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii judeţeni ale căror
mandate au fost validate trebuie să depună jurământul prevăzut în acest articol.
În acest sens, îl rog pe domnul Ciocîrlan Marius să se prezinte în faţa mesei
special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia, să pună mâna
stângă pe Constituţie cât şi dacă este cazul pe Biblie, să rostească jurământul şi să îl
semneze în două exemplare, unul pentru consilier şi unul la dosarul ședinței.
Precizez că legea prevede expres şi în mod imperativ pentru consilierii care
refuză să depună jurământul că sunt consideraţi demisionaţi de drept, fiind înlocuiţi cu
primul supleant înscris pe lista de la alegeri a partidului respectiv.
x
Odată îndeplinite procedurile legale, cer permisiunea de a vă prezenta hotărârea
privind validarea unui mandat de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman.
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Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat hotărârea privind validarea unui
mandat de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
validarea unui mandat de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman.
Doamnelor şi domnilor,
Vă rog să-mi permiteţi să dau cuvântul preşedintelui comisiei de validare,
domnului Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta procesul-verbal cu privire la validarea
sau invalidarea mandatului de consilier al doamnei Paraschiv Tatiana Geanina.
x
x

x

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Având în vedere că validarea mandatelor se face cu votul deschis al majorității
consilierilor județeni prezenți la ședință, supun la vot validarea mandatului doamnei
Paraschiv Tatiana Geanina.
Precizez că persoana al cărei mandat este supus validării nu va vota.
Supun la vot validarea mandatului doamnei Paraschiv Tatiana Geanina.
- Cine este pentru?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi doamna Paraschiv Tatiana Geanina a fost validată în
funcția de consilier județean.
Doamnelor şi domnilor,
Conform art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii judeţeni ale căror
mandate au fost validate trebuie să depună jurământul prevăzut în acest articol.
În acest sens, o rog pe doamna Paraschiv Tatiana Geanina să se prezinte în faţa
mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia, să pună
mâna stângă pe Constituţie cât şi dacă este cazul pe Biblie, să rostească jurământul şi să
îl semneze în două exemplare, unul pentru consilier şi unul la dosarul ședinței.
Precizez că legea prevede expres şi în mod imperativ pentru consilierii care
refuză să depună jurământul că sunt consideraţi demisionaţi de drept, fiind înlocuiţi cu
primul supleant înscris pe lista de la alegeri a partidului respectiv.
x
Odată îndeplinite procedurile legale, cer permisiunea de a vă prezenta hotărârea
privind validarea unui mandat de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman.
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat hotărârea privind validarea unui
mandat de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman.
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexelor nr.1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.89 din
23 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Teleorman pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare.
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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
anexelor nr.1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.89 din 23 iunie
2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman
pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea
anexelor nr.1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.89 din 23 iunie
2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman
pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare.
La punctul patru 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 iunie 2019.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului
propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, la 30 iunie 2019.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare,
la 30 iunie 2019.
La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotă râre privind
rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2019.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
judeţului pe anul 2019.
S-a supus la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
județului Teleorman pe anul 2018 pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și
anexe.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al judeţului pe anul 2019.
La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unităţile de
cult din judeţul Teleorman, pe anul 2019.
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Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre suplimentarea numărului de posturi
pentru personalul neclerical angajat in unităţile de cult din judeţul Teleorman, pe anul
2019.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre suplimentarea
numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unităţile de cult din judeţul
Teleorman, pe anul 2019.
La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea devizului general actualizat, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
114/2018, pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) –
Frăsinet (DJ 506), km 19+778 – km 32+10 (12,322 km)”.
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
devizului general actualizat, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018, pentru
obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612,
Botoroaga (DJ 503) – Frăsinet (DJ
506), km 19+778 – km 32+10 (12,322 km)”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
devizului general actualizat, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018, pentru
obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612,
Botoroaga (DJ 503) – Frăsinet (DJ
506), km 19+778 – km 32+10 (12,322 km)”.
La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea devizului general actualizat, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
114/2018, pentru obiectivul de investiţii,,Modernizare DJ 61 Orbeasca (DJ 504) –
Călinești (DJ 703), km 39+924 – 48+061 (8,137 km)”.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general
actualizat, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018, pentru obiectivul de
investiţii,,Modernizare DJ 61 Orbeasca (DJ 504) – Călinești (DJ 703), km 39+924 –
48+061 (8,137 km)”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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In unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
devizului general actualizat, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018, pentru
obiectivul de investiţii,,Modernizare DJ 61 Orbeasca (DJ 504) – Călinești (DJ 703),
km 39+924 – 48+061 (8,137 km)”.
La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea devizului general actualizat, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
114/2018, pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612 Antonești - Rădoiești
(DJ 601C) km 55+594 – 63+773 (8,132 km)”.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general
actualizat, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018, pentru obiectivul de
investiţii ,,Modernizare DJ 612 Antonești - Rădoiești (DJ 601C) km 55+594 – 63+773
(8,132 km)”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
devizului general actualizat, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018, pentru
obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612 Antonești - Rădoiești (DJ 601C) km
55+594 – 63+773 (8,132 km)”.
La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare a Centrelor de zi pentru copii din
comunele Gratia şi Zîmbreasca, stabilirea cotei-părţi de finanţare din bugetul judeţului
pentru perioada 1.07- 31.12. 2019 şi aprobarea contractelor de parteneriat.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Iliescu Alexandru
-Domnule președinte, mă interesează dacă funcționarii din aparatul de specialitate au
verificat fundamentarea proiectului. Personal, sumele alocate pentru utilități mi se par
cam mari. La Gratia nu știu, dar la Zâmbreasca cunosc clădirea. Este adevărat, Consiliul
județean asigură doar jumătate din aceste costuri. Înțeleg că avem adrese de la primării
prin care s-au solicitat aceste sume, dar să se specifice undeva cât au fost și anul trecut
aceste costuri și ce modificări au intervenit datorită ratei inflației etc.
Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu
-Am reținut observația dumneavoastră și vom solicita centrelor de la Gratia și
Zâmbreasca toate documentele justificative pentru a verifica cât mai minuțios și a ne
asigura că nu se aruncă bani pe fereastră. Vom stipula acest aspect și în contractul de
parteneriat.
Dacă nu mai sunt alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea
cuantumului cheltuielilor de funcţionare a Centrelor de zi pentru copii din comunele Gratia şi
Zîmbreasca, stabilirea cotei-părţi de finanţare din bugetul judeţului pentru perioada 1.0731.12. 2019 şi aprobarea contractelor de parteneriat.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
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- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 28 voturi „pentru” și 3 „abţineri” (domnii Cocu Bogdan, Iliescu Alexandru și
Doamna Stoian Maria) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului
cheltuielilor de funcţionare a Centrelor de zi pentru copii din comunele Gratia şi
Zîmbreasca, stabilirea cotei-părţi de finanţare din bugetul judeţului pentru perioada
1.07 - 31.12. 2019 şi aprobarea contractelor de parteneriat. Fac precizarea că potrivit
Codului administrativ ”abținerile” sunt considerate voturi ”împotrivă”.
La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 140 din 15
decembrie 2010 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a
teritoriului și urbanism a județului Teleorman și a Regulamentului de organizare și
funcționare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea
Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie
2010 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și
urbanism a județului Teleorman și a Regulamentului de organizare și funcționare a
acesteia, cu modificările și completările ulterioare.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie
2010 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și
urbanism a județului Teleorman și a Regulamentului de organizare și funcționare a
acesteia, cu modificările și completările ulterioare.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
alocarea sumei de 140.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului
Județean Teleorman, în vederea acordării unor ajutoare unităților administrativteritoriale din județul Teleorman pentru combaterea Pestei Porcine Africane”.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Florescu Adrian
-Domnule președinte, aș vrea ca aceste acțiuni să se facă intr-un mod cât mai
responsabil. Circulă în mediul on-line o serie de fotografii care ridiculizează modul cum
se combate acest virus în localitățile din județul nostru. Am vazut o imagine de la
Suhaia cu o pătură pusa pe asfalt peste care treceau mașinile și în acest mod se
presupune că se face igienizarea contra Pestei Porcine Africane. Aș vrea ca primarii
care primesc aceste sume să fie atent monitorizați cu modul în care sunt folosiți banii și
să fie verificați și de Direcția Sanitară Veterinară.
Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu
-Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Florescu. Vorbim despre
responsabilitatea tuturor autorităților locale și a tuturor instituțiilor cu atribuții în acest
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domeniu. De aceea, am hotărât să sprijinim aceste acțiuni din fondul județean de
rezervă. Am dezbătut situația atât în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, dar
și prin adrese scrise sau prin discuții pe care le-am avut cu colegii primari. Dacă
considerați oportun, vom inființa o comisie și la nivelul Consiliului Județean Teleorman
. Pe de altă parte, trebuie sa vă asigur că se vor cere documente justificative, astfel încât
nimeni nu va putea să conteste destinația acestor bani. Am vazut și eu imagini care
circulă în mediul on-line și am fost indignat că anumiți colegi primari nu tratează cu
seriozitate aceste măsuri. Am avut o discuție cu domnul prefect prin care ne-am impus
punctul de vedere la modul imperativ și nu acceptăm ca acești bani să nu fie folosiți,
întrucât lupta cu acest virus în județul nostru a devenit destul de acerbă. Bineînțeles, se
pot lua mult mai multe măsuri, dar avem nevoie de un cadru legislativ. În prezent
lucrăm la o serie de propuneri de modificări legislative menite să ne permită accesul la
fondurile de vânătoare din județ.
Domnul vicepreședinte Florin Savu Piper
-Dacă îmi permiteți să intervin, domnule președinte, s-a întâmplat nu de puține
ori ca, în localitățile unde s-a hotărât sacrificarea porcilor depistați cu Pesta Porcină
Africană, cetățenii să nu permită celor de la DSVA, jandarmeriei și poliției să intre și să
ucidă animalele, declarând pe propria răspundere că nu dețin porci, iar la câteva ore
distanță să se adreseze acelorași autorități să se prezinte pentru a le ridica animalul mort
din gospodărie. De asemenea, localnicii nu țin cont de interdicțiile de a lua iarba sau
lemne din pădure sau să nu mai taie porcii aflați deja în focar, respectiv sa nu mai
cumpere sau să vândă o asemenea carne. Este o chestiune de maximă responsabilitate.
Focarul a apărut inițial la porcul mistreț, iar autoritățile au fost restricționate să nu
intervină în nici un fel, respectiv să ucidă cu celeritate exemplarele confirmate. De
aceea, facem aceste demersuri de modificări legislative, deși pentru județul Teleorman
este deja târziu, porcii mistreți fiind deja afectați. Sperăm ca pentru porcul domestic să
se poată interveni prompt de către autorități de la prima sesizare. În acest sens,
intenționăm să ne deplasăm cât mai repede și la Guvernul României .
Doamna Stoian Maria
- Din punctul meu de vedere, mistrețul este primul vinovat și trebuie rezolvată
aceasată problemă. Porcul mistreț merge și mănîncă grîu, porumb, suntem în plină
campanie agricolă, oamenii aduc recolta acasă. Se și vede lucrul acesta, unde sunt
fonduri de vînătoare avem focare de pestă porcină.
Domnul Iliescu Alexandru
- Domnule Președinte, ați spus că o să mergeți la Guvern.Dacă ajungeți acolo,
spuneți-le să schimbe și Legea fondurilor de vînătoare pentru că noi nu putem să
tratăm pesta porcină dacă proprietarii fondurilor de vînătoare nu au nicio
responsabilitate.Am avut în curte 18 porci mistreți anul trecut la Satul Vechi.Eu ce să
fac? Am vorbit cu un paznic de la un fond de vînătoare, pe care l-am întrebat: eu, în
curtea mea ce fac cu mistreții, îi omor? Nu aveți voie! Atunci, cine vrea să aibă fond de
vînătoare să și-l împrejmuiască, nu să-i lase să umble liberi.Primăria Drăcșenei are
nenumărate reclamații de la cetățenii cărora porcii mistreți le-au distrus culturile. Nu
poți să le faci nimic porcilor mistreți că este vînat, că este proprietate, dar proprietatea
noastră care mai e?
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Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu
-Au apărut în spațiul public opinii că proprietarii acestor fonduri sunt protejați.
Nu-i protejează nimeni. Noi am chemat și am discutat de nenumărate ori cu proprietarii
fondurilor de vînătoare în Comitetul pentru Situații de Urgență. Din păcate, legislația nu
a permis autorităților să meargă mai departe. Am discutat cu deputații și senatorii de
Teleorman pentru găsirea unor soluții. Este posibil ca pentru Teleorman să fie prea
tîrziu, dar la nivelul național să nu se mai extindă pesta porcină africană. Din punctul de
vedere al Consiliului Județean Teleorman am luat acestă măsură să sprijinim localitățile
cu dezinfectoare. Sunt colegi primari care au găsit soluții eficiente:au mers la fiecare
cetățean care crește porc și au făcut dezinfecția la intrarea în gospodărie.Au fost colegi
primari gospodari care fac treabă bună și îi felicit! Nu sunt mulți. Ar trebui să facă
schimburi de practică între ei pentru a încerca să stopăm răspândirea pestei porcine
.Banii pe care noi i-am alocat, și nu sunt multe județe care au facut acest lucru, trebuie
folosiți eficient, să existe filtre, dezinfectoare.Să nu ne jucăm cu banii!Dacă credeți că
este necesar să mai facem o comisie la Consiliul Județean, o facem, numai că sunt
destule instituții care au atribuții în acest sens: Comitetul Județean, Prefectura județului
Teleorman. Eu o să mă implic serios în această situație și sper că nu vor mai apărea
situații ca cele din pozele apărute în mediul on-line. Colegii primari trebuie să înțeleagă
că lucrurile sunt grave și trebuie tratate cu responsabilitate acțiunile impotriva
răspîndirii pestei porcine care în județul Teleorman a avut o ascensiune mare.Chiar dacă
este vacanță parlamentară, fiecare parlamentar trebuie să ia în seamă rezolvarea acestei
probleme . Nu doar aici avem probleme, la Drăgănești Vlașca nu puteam face
decolmatarea, regularizarea râului Cîlniștea datorită Asociației ”Natura 2000” care
proteja un gândac, o rață care nu se regăsește nu știu pe unde.Toate aceste probleme
trebuie rezolvate legislativ astfel încât autoritățile locale să-și poată face treaba cum
trebuie.Dacă dumneavoastră veniți cu propuneri suplimentare, eu o să vă pun la mapă
în ședința următoare, dacă doriți, propunerile de modificare legislativă .
Dacă nu mai sunt observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind
alocarea sumei de 140.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Consiliului Județean Teleorman, în vederea acordării unor ajutoare unităților
administrativ-teritoriale din județul Teleorman pentru combaterea Pestei Porcine
Africane”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind alocarea
sumei de 140.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului
Județean Teleorman, în vederea acordării unor ajutoare unităților administrativteritoriale din județul Teleorman pentru combaterea Pestei Porcine Africane”.
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Trecem la ultimul punct „Diverse”.
Dacă aveţi alte probleme?
Domnul Relu Viorel Ivănică:
In atenția dumneavoastră și a colegilor vreau să fac referire la DN 65 A,
drumul care leagă Roșiori de Vede de Turnu Măgurele, cam pe la jumătatea drumului,
în dreptul fermei Troianu și fermei Salcia au apărut în primăvară niște gropi.In urmă cu
2 luni a venit o echipă, pe unele le-a astupat, altele au rămas. Luna trecută a început
campania agricolă și pe drum trec camioane, tiruri de mare tonaj iar gropile s-au făcut
mai mari și mai adînci. Eu cred că cineva acolo nu și-a făcut bine treaba. Să nu uităm că
astfel punem în pericol viața oamenilor care circulă pe acest drum.
Referitor la pesta porcină. Tot timpul medicina veterinară s-a bazat pe prevenție nu pe
combatere. Dacă Ministerul Agriculturii și-ar fi făcut treaba și ar fi luat măsurile care
trebuie nu cu macatul și cuvertura. Autoritățile împreună cu medicul veterinar să
meargă din curte în curte să evalueze animalele și potențialul de îmbolnăvire.Ultimul
focar, la Țigănești a apărut la un samsar de animale. Vectorul cel mai puternic de
transmitere a bolii este omul. Trebuie înființate filtre în fiecare localitate. Vorbim de o
perioadă de incubație de 30 zile. Dacă în această perioadă, să luăm exemplul Scrioaștea,
sunt cazuri la Scrisoaștea și cineva de acolo vine în localitate la mine, boala s-a
transmis.
Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu
Eu am discutat cu directorul de la SDN să repare această deficiență. Pe de altă
parte, în fiecare instituție sunt oameni care trebuie să se ocupe de anumite lucruri dar nu
o fac. Cei care verifică și decid trebuie să ia măsuri cu cei care nu-și fac treaba bine.
Pentru că noi acum discutăm despre oameni care nu-și fac treaba dar nu putem să luăm
măsuri împotriva lor. Poate acolo este un contract de întreținere a drumului și cineva nu
și-a făcut treaba. Vom vedea, voi vorbi cu directorul să-și rezolve problema.
Dacă mai sunt alte probleme
Domnul Adrian Octavian Iorga:
Domnule președinte, săptămîna viitoare, la nivelul județului va avea loc o
sesiune națională de referate și comunicări științifice la istorie pe 2 secțiuni: istoria
românilor și istorie universală. De fiecare dată când se organizează astfel de acțiuni, în
alte județe consiliile județene își fac simțită prezența.Propun să acordăm și noi un
premiu special. Fac mențiunea că participă 2 dintre cei mai buni elevi din fiecare județ.
Este un concurs național organizat de Ministerul Educației Naționale.
Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu
Nicio problamă. Domnul vicepreședinte Florin Piper se va ocupa, va lua
legătura cu Inspectoratul Școlar și vom rezolva această chestiune.
Domnul vicepreședinte Florin Piper
Doamna Magheru, am rugămintea ca în cursul zilei de astăzi și luați legătura
cu Inspectoratul Școlar, să luați detalii despre acastă acțiune și să mă informați și pe
mine și care este cadrul legal care ne permite acest lucru.
Doamna Liliana Magheru, Direcția Coordonate Instituții Subordonate
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Responsabilitatea organizării unor astfel de acțiuni revine inspectoratului Școlar.
Noi premiem elevii teleormăneni care obțin premii la olimpiadele școlare naționale și
internaționale.

Domnul Alexandru Iliescu
In Ordonanța 114 este o derogare care permite și premierea cadrelor didactice care
pregătesc acești elevi. Eu sunt de acord să dăm premii colo și colo, dar hai să premiem și
elitele.Nici Inspectoratul Școlar, nici Consiliul Județean nu au premiat niciun cadru didactic.
Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu
Domnule Iliescu, anul trecut am premiat elevii și cadrele didactice. Anul acesta vor fi
premii și mai mari și vom premia elevii și cadrele didactice.La finele anului trecut am premiat
și sportivii. Elevii performanți vor fi premiați Cînd vom face acest lucru, vă vom invita și pe
dumneavoastră.
Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinţei și vă mulţumesc
pentru participare.

PRESEDINTE
Ionel Dănuț Cristescu

SECRETAR AL JUDETULUI
Silvia Oprescu
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