CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PREŞEDINTE

RAPORT
privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii
şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Teleorman
pe anul 2014
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede la art. 104 alin. (3) lit. „b” ca atribuţie a preşedintelui,
în relaţia cu consiliul judeţean, prezentarea anual sau la cerere, de rapoarte cu privire la
modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean.
Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi
publice şi persoane juridice, române şi străine, precum şi în justiţie, răspunde de buna
funcţionare a aparatului de specialitate al consiliului judeţean, pe care îl conduce şi
asigură respectarea prevederilor Constituţiei României, a decretelor Preşedintelui
României, a hotărârilor şi ordonanţelor de Guvern, a hotărârilor consiliului judeţean,
precum şi a altor acte normative.
Preşedintele consiliului judeţean, autoritate executivă a administraţiei publice
locale, îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor
autonome de interes judeţean;
b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean;
c) atribuţii privind bugetul propriu al judeţului;
d) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi serviciile
publice;
e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean;
f) alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean.
Desfăşurarea activităţilor în anul 2014 este raportată la contextul social, politic şi
economic actual.
În ce priveşte îndeplinirea atribuţiilor legale, în perioada la care mă refer, s-a
urmărit ca, imediat de la publicarea actelor normative, să se stabilească măsurile necesare
pentru punerea în aplicare a prevederilor acestora, prin stabilirea, pentru direcţiile şi
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compartimentele independente din aparatul de specialitate şi instituţiile publice din
subordine, a obligaţiilor ce le revin pentru aducerea la îndeplinire a acestor acte.
Preşedintele, vicepreşedintele sau consilierii judeţeni, prin aparatul de specialitate
al consiliului judeţean şi al instituţiilor publice din subordine, au iniţiat proiecte de
hotărâri pentru funcţionarea în bune condiţii a administraţiei publice judeţene.
Proiectele de hotărâri, cu viza de legalitate a secretarului judeţului, precum şi alte
documente pregătitoare, potrivit legii organice, au fost temeinic fundamentate cu privire
la necesitate, oportunitate, legalitate, identificarea surselor de finanţare, eşalonare în timp
şi mai ales motivate în fapt şi în drept.
Prin aceste măsuri s-a realizat un sistem eficient, care a contribuit la pregătirea şi
desfăşurarea în bune condiţii a şedintelor ordinare sau extraordinare ale consiliului
judeţean.
În desfăşurarea şedintelor, am respectat procedurile prevăzute de legea organică,
fapt ce a permis formularea de întrebări, interpelări, exprimări de opinii şi argumente, ori
amendamente în legătură cu proiectele de hotărâri supuse dezbaterii, pentru exercitarea
votului în cunoştinţă de cauză.
Trebuie remarcată buna conlucrare a structurilor tehnice din aparatul de
specialitate, cu comisiile de specialitate ale consiliului judeţean pe principalele domenii
de activitate în pregătirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri, precum şi cooperarea
constantă a acestora cu grupurile de consilieri constituite potrivit prevederilor Statutului
aleşilor locali pentru promovarea, susţinerea şi rezolvarea intereselor locuitorilor
judeţului nostru.
În exercitarea mandatului, potrivit competenţelor prevăzute de legea administraţiei
publice locale, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014, Consiliul Judeţean Teleorman
s-a întrunit în 18 şedinţe de plen, din care 12 şedinţe ordinare şi 6 şedinţe extraordinare,
adoptând, conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un număr de 232 hotărâri ce au
vizat diverse domenii de activitate, cum ar fi:
• Economic, buget – finanţe
- 57 hotărâri
• Administrarea patrimoniului judeţului
- 18 hotărâri
• Asistenţă medicală
- 6 hotărâri
• Asistenţă socială şi protecţia copilului
- 4 hotărâri
• Resurse umane
- 24 hotărâri
• Transport public de persoane
- 8 hotărâri
• Comunicare, cultură, sport, ONG-uri
- 1 hotărâre
• Administraţie publică locală
- 6 hotărâri
• Urbanism şi amenajarea teritoriului
- 3 hotărâri
• Protecţia mediului
- 3 hotărâri
• Alte domenii de activitate – (modificări şi completări de hotărâri, mandate
speciale pentru reprezentanţii consiliului judeţean, desemnarea unor reprezentanţi în
consilii de administraţie, etc)
- 102 hotărâri
______________________________________________________________________
Raport de activitate al Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, pe anul 2014

2

În aplicarea acestor hotărâri, în calitate de preşedinte al consiliului judeţean am
emis un număr de 826 dispoziţii cu caracter normativ sau individual care au fost
comunicate instituţiilor şi persoanelor fizice sau juridice interesate, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Cele 826 dispoziţii au vizat domenii ca: resurse umane şi salarizare, urbanism,
amenajarea teritoriului şi disciplina în construcţii, achiziiţiile publice, modificare stare
civilă prin schimbarea numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă, constituirea de
comisii pentru recepţia unor lucrări pe drumurile judeţene, de organizare şi aplicare a
unor proceduri de licitaţie, comisii pentru concursuri şi soluţionare a contestaţiilor, pentru
admiterea/ieşirea de persoane vârstnice în/din Căminele pentru Persoanele Vârstnice de la
Cervenia şi Furculeşti, organizarea Grupului de lucru constituit la nivelul Consiliului
Judeţean Teleorman pentru buna desfăşurare a planului anual european de distribuţie de
ajutoare PEAD 2014 etc.
În anul 2014 s-au înregistrat şi soluţionat conform prevederilor legale, un număr de
88 petiţii şi s-au primit în audienţă 100 de cetăţeni, dar aceste cifre nu exprimă întreaga
activitate din instituţie pentru că, zilnic se prezintă cetăţeni care solicită relaţii şi
consultaţii cu privire la domeniile de activitate din competenţa autorităţii publice
judeţene.
În cele ce urmează, voi detalia câteva din direcţiile în care pe parcursul anului
2014, s-a acţionat constant pentru dezvoltarea durabilă a judeţului care, în final, să
asigure creşterea nivelului de trai al locuitorilor judeţului nostru.
Colaborarea cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale s-a aflat pe primul loc
între preocupările autorităţii publice judeţene şi a avut drept rezultat promovarea şi
realizarea unor proiecte de infrastructură si din programul privind măsurile de protecţie a
mediului prin creşterea suprafeţelor împădurite în judeţul Teleorman.
În aceeaşi ordine de idei, am asigurat consultanţă şi îndrumare autorităţilor
administraţiei publice locale, în vederea elaborării documentaţiei pentru aprobarea stemei
acestora, fiind finalizate în anul 2014 procedurile, obţinând preavizul de specialitate al
Comisiei Judeţene Teleorman pentru analiza proiectelor de steme ale judeţului,
municipiilor, oraşelor şi comunelor, comunele Bogdana şi Frumoasa.
Pentru buna desfăşurare a Planului Anual European de Distribuţie de
Ajutoare(PEAD) şi în anul 2014 s-au acordat ajutoare alimentare categoriilor de persoane
cele mai defavorizate din judeţul nostru în baza listelor centralizate de Consiliul Judeţean
Teleorman
Ajutoarele provin din stocurile de intervenţie comunitara destinate categoriilor de
persoane cele mai defavorizate din România şi de acestea au beneficiat 65.390 persoane
din judeţul nostru, din care:
- 24.388 persoane care primesc venitul minim garantat;
- 8.730 persoane cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizaţi;
- 2.610 şomeri care beneficiază de indemnizaţia de somaj acordată potrivit
prevederilor Legii nr.76/2002;
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- 29.599 pensionari ai sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din
pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
69 revolutionari, beneficiari de indemnizatii speciale (HG nr. 950/2012).
Potrivit acestui program, fiecare persoană a primit următoarele produse: 18 kg faina,
10 kg mălai, 0,5 kg paste fainoase, 6 litri ulei, 0,8 kg roşii în suc propriu, 0,8 kg zacuscă,
1,2 kg conservă carne de porc, 0,25 kg miere si 3 kg zahăr alb.
În anul 2014, au fost livrate prin intermediul Consiliului Judeţean Teleorman, către
primăriile din judeţ, în semestrul al-II-lea, 1.240.485 kg făină, 675.894 kg mălai, 55.893
kg paste făinoase, 418.533 litri ulei, 103.622 kg roşii în suc propriu, 60.582 kg zacuscă,
85.842 kg conservă carne de porc, 23.239 kg miere şi 219.788 kg zahăr alb.
Produsele din PEAD 2014 au fost livrate către Consiliul Judeţean Teleorman,
respectându-se programările iniţiale şi au întrunit condiţiile de calitate (caracteristici
organoleptice şi caracteristici fizico – chimice), condiţiile de ambalare si inscripţionare,
inclusiv, termenul de valabilitate .
De asemenea, cu sprijinul aparatului de specialitate, am promovat mai multe
proiecte pentru modificarea legislaţiei, solicitate de Uniunea Naţională a Consiliilor
Judeţene din România.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin Compartimentul juridic şi
contencios, la cererea consiliilor locale sau a primarilor, cât şi a instituţiilor publice din
subordinea Consiliului judeţean, am acordat asistenţă şi consultanţă juridică, asigurând
redactarea actelor procedurale, cât şi reprezentarea la instanţa de judecată.
Au solicitat şi au primit sprijin comunele: Piatra, Gratia si Islaz.
Au fost acordate sprijin şi asistenţă juridică compartimentelor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Teleorman, precum şi instituţiilor publice subordonate acestuia, la
cererea acestora.
In anul 2014 au fost înregistrate un număr de 107 dosare noi, pe lângă cele 20
aflate în diferite stadii procesuale din anii anteriori.
Pentru aceste dosare, a fost asigurată participarea şi reprezentarea la şedinţele de
judecată, atât la cele 5 judecătorii din judeţ, cât şi la instanţele superioare (Tribunalul
Teleorman, Tribunalul Dâmboviţa, Tribunalul Brasov, Curtea de Apel Bucureşti, Curtea
de Apel Ploieşti, Inalta Curte de Casatie si Justitie).
Din punct de vedere al obiectului acestor dosare, domeniul este foarte divers.
Astfel, cele mai multe dosare au privit acţiuni formulate în baza Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, acţiuni privind pretenţii băneşti, litigii de muncă, plângeri
contravenţionale, ordonante de plata si altele.
In exercitarea atribuţiilor proprii, în calitate de ordonator principal de credite,
am întocmit proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar în
condiţiile şi la termenele prevăzute de actele normative în vigoare.
Prin aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014,
bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Teleorman s-a aprobat cu o
prevedere bugetară de 186.244 mii lei care însumează :
- fonduri repartizate din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată ;
- subvenţii acordate de la bugetul de stat ;
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- sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări
pentru proiecte de investiţii finanţate din fonduri externe nerambursabile ;
- sume şi cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ;
- venituri proprii.
Concomitent cu aprobarea bugetului propriu al judeţului, în anul 2014 au fost
aprobate bugetele de venituri şi cheltuieli ale serviciilor şi institutiilor din subordinea
Consiliului Judetean Teleorman, conform fundamentarilor depuse de acestea, în funcţie
de obiectul de activitate şi tipul de finanţare al fiecărei instituţii.
Pe parcursul exerciţiului bugetar al anului 2014, bugetul propriu al judeţului a fost
rectificat la propunerea ordonatorului principal de credite, dar şi prin aplicarea
prevederilor impuse prin acte normative.
Pe lângă rectificările bugetare impuse prin actele normative enumerate mai sus, au
fost şi o serie de rectificări la propunerea fundamentată a ordonatorului principal de
credite, prin:
- majorarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli cu suma ce reprezinta
subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru
finantarea investitiilor in sanatate, pentru finantarea aparaturii medicale şi a
echipamentelor de comunicaţii în urgenţă;
- majorarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli cu sume alocate suplimentar
de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru plata drepturilor persoanelor
cu handicap;
- prin virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei
bugetare, cât şi în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, conform prevederilor art.49 alin.(4) şi
(6) din Legea nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, rezultând o
prevedere bugetară definitivă de 282.664,20 mii lei.
Din analiza execuţiei bugetare la 31 decembrie 2014, situaţia se prezintă astfel:
- mii lei Program
Program
Încasări/Plăţi
initial 2014 definitiv 2014
realizate
%
Total venituri :
186.244
282.664,20
232.696,85 82,32
Total cheltuieli :
187.193
283.613,20
227.015,97 80,04
Atât prevederea bugetară la cheltuieli, cât şi plăţile efectuate până la 31 decembrie
2014 sunt mai mari cu suma ce provine din excedentul anului 2013, respectiv 948,74 mii
lei.
Trebuie subliniat faptul că resursele financiare aferente anului 2014 au fost
gestionate şi în scopul realizării obiectivelor de investiţii atât a lucrărilor noi, cât şi a
celor aflate în continuare.
În calitate de ordonator principal de credite, am urmărit îndeplinirea
corespunzătoare a atribuţiilor pe linie financiar-contabilă prevăzute de Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată
şi Legea nr. 82/1992 a contabilităţii, a modului de realizare a veniturilor, angajarea,
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lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, în limita creditelor bugetare aprobate şi a
veniturilor bugetare posibil de încasat, organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi
prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare şi
a execuţiei bugetare.
În anul 2014 în domeniul gestionarii resurselor umane şi a funcţiilor publice au
fost aprobate şi modificate atât structura organizatorică a aparatului de specialitate, cât şi
a celor din subordine.
De asemenea, au fost îndeplinite şi alte atribuţii, cum ar fi: evaluarea
performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului
contractual, întocmire proiecte de hotărâri şi rapoarte de specialitate din domeniul
resurselor umane pentru aparatul de specialitate şi pentru instituţiile şi serviciile publice
de sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman, etc.
Achiziţiile publice au fost principalul element pentru realizarea activităţilor de
dezvoltare şi funcţionare a consiliului judeţean, astfel că, pron compartimentul de
specialitate s-au desfăşurat următoarele proceduri:
a) cereri de oferte
- pentru achiziţii de lucrări (Lucrări suplimentare pentru proiectul ,,Reabilitare Spital
Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman” şi Proiectare şi inginerie (PT+DDE)
şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare şi modernizare centru scolar
pentru educatie incluziva Alexandria”, aceasta din urmă fiind anulată);
- pentru furnizare de produse (Achiziţionarea produselor necesare organizării
manifestarilor cultural – artistice “Copilarie fericită”);
- pentru achiziţii de servicii (Servicii de întocmire documentaţii tehnicoeconomice/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii la unele obiective din
domeniul sănătăţii).
b) licitaţii deschise
- pentru furnizare de produse (Achiziţia şi distribuţia de produse lactate şi de panificaţie
(întreg pachet) precum şi fructe proaspete (mere) pentru elevii şi preşcolarii din judeţul
Teleorman, în anul şcolar 2014-2015, Achiziţia şi distribuţia de fructe proaspete pentru
elevii din clasele pregătitoare şi clasele I-VIII care frecventează învăţământul de stat şi
privat autorizat/acreditat, în anul şcolar 2013-2014, Furnizare echipamente şi dispozitive
medicale pentru proiectul ,,Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul
Teleorman'' şi Achiziţia de echipamente şi servicii de implementare a sistemului
informatic integrat (inclusiv servicii de instruire) pentru proiectul ,,Soluţii informatice
integrate pentru gestiunea registrului agricol în format electronic şi managementul
activităţilor interne ale institutiilor publice în cadrul parteneriatului dintre Consiliul
Judeţean Teleorman şi 15 UAT-uri, ultimele două fiind anulate).
- pentru achiziţii de lucrări (Modernizare/Reabilitare la unele drumuri judeţene din
judeţul Teleorman, LOT Nr.1 ,,Modernizare DJ 504, limită judeţ Giurgiu-Cernetu, km
30+000-42+060, L=12,060 km,” LOT Nr.2 ,,Reabilitare DJ 504, Alexandria (DE 70)Orbeasca de Sus-Tătărăştii de Sus-limită judeţ Arges, km 54+187-110+926, L=56,739
km,” LOT Nr.3 ,,Reabilitare tronson DJ 506 B, Smîrdioasa (DN 51)-Izvoarele (DN 51),
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km 3+904 – 10+674, L = 6,770 km” LOT Nr.4 ,,Reabilitare şi modernizare DJ 612 A,
Roşiorii de Vede-Balta Sărată, km 17+527-33+649, L=16,122 km”).
c) negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru achiziţia
de lucrări (Proiectarea şi execuţia lucrărilor la unele drumuri din judeţul Teleorman în
vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada
aprilie-august 2014).
Asigurarea bunei funcţionări a reţelei de drumuri publice s-a făcut prin lucrări de
investiţii şi prin lucrări de reparaţii şi întreţinere curentă.
În anul 2014 a fost continuată execuţia lucrărilor de reabilitare pe următoarele
drumuri judeţene: DJ 612B Satu Vechi-Drăcşenei-Beuca-Dobroteşti, DJ 601F, CoşoteniAlbeşti, DJ 611, lim. judeţ Giurgiu-Gratia –Sîrbeni-lim. Judeţ Dâmboviţa, DJ 612A,
Balta Sărată-Plopii Slăviteşti, DJ 506A, Purani-Răsmiresti-lim. Jud. Giurgiu, DJ 504B
Trivalea Moşteni-Talpa, DJ 506, Negreni-Tătărăştii de Jos, DJ 612, Băbăiţa-Orbeasca şi
lucrările privind reparaţia capitală la podul amplasat pe DJ 612, peste pârâul Clăniţa la
Băbăiţa.
S-au realizat lucrări de întreţinere pe 10 drumuri judeţene (DJ 503, DJ 504, DJ
506, DJ 546, DJ 601C, DJ 612, DJ 612A, DJ 642, DJ 679B, DJ 679E), precum şi pe DC
42 Măldăieni-Stejaru şi DC 32 Crîngu-Voievoda.
Au fost montate indicatoarele rutiere pe 8 drumuri judeţene ( DJ 503, DJ 504, DJ
506, DJ 601F, DJ 612A, DJ 612B, DJ 679E, DJ 703).
A fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor pentru un număr de 3 drumuri
judeţene (DJ 504, DJ 601B, DJ 703) şi la indicatoarele rutiere amplasate pe 8 drumuri
judeţene ( DJ 504, DJ 506, DJ 601F, DJ 612A, DJ 612B, DJ 679E, DJ 703, DJ 503) .
Au fost efectuate recepţii finale privind lucrările efectuate pe 3 drumuri judeţene
(DJ 504, DJ 601B, DJ 703) .
Au fost finalizate si s-au efectuat recepţiile pentru 2 obiective de investiţii:
- DJ 612A Balta Sărată – Plopii Slăviteşti şi DJ 504B Trivalea Moşteni – Talpa.
În anul 2014 am eliberat 18 acorduri, 16 autorizaţii pentru amplasarea sau
executarea de lucrări în zona drumurilor publice judeţene şi s-au încheiat 3 contracte de
utilizare a zonei drumurilor judeţene.
În cadrul programului comun de control al Consiliului Judeţean Teleorman şi
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman pentru efectuarea controlului privind
circulaţia pe drumurile publice judeţene a vehiculelor rutiere cu greutăţi şi/sau dimensiuni
de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute de Ordonanţa de Guvern nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, precum şi pentru controlul operatorilor de transport rutier
care efectuează serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în
conformitate cu Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, s-a efectuat un
număr de 19 controale.
Au fost eliberate 9 licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale unui număr de 3 operatori de
transport rutier şi s-au verificat staţiile pentru a fi asigurate condiţiile de siguranţă a
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călătorilor transportaţi prin serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale.
Prin Compartimentul Monitorizare Servicii Publice, am încheiat următoarele
contracte:
- 2 contracte de împrumut de folosinta;
- 3 contracte de administrare;
- 4 contracte de închiriere;
- 4 acte aditionale la contractele de închiriere.
S-au centralizat modificările şi completările inventarelor bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman şi au fost
atestate prin Hotărârea Guvernului nr. 656/2014 inventarele bunurilor pentru un număr de
27 localităţi din judeţ şi pentru Judeţul Teleorman.
În vederea reducerii riscului seismic la construcţiile existente, au fost centralizate
listele de priorităţi şi estimare a cheltuielilor pentru expertizarea tehnică a construcţiilor
cu destinaţia de locuintă pentru anul 2015 şi au fost transmise la Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice.
De asemenea, a fost transmisă la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice lista cuprinzând lucrările de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de
constituire a băncilor de date urbane pe localităţi, suprafeţele propuse şi valoarea totală a
cheltuielilor, în vederea asigurării de fonduri conform prevederilor Legii cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru anul 2015.
Au fost centralizate toate obiectivele de investiţii noi ale unităţilor administrativteritoriale din judeţul Teleorman care au întocmite documentaţiile tehnico-economice şi
care pot face obiectul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
Atragerea fondurilor europene a constituit şi în anul 2014 una din principalele
surse pentru realizarea programului de dezvoltare a judeţului nostru.
I. PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 – 2013
1. ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA
CAPACITĂŢII ŞI CALITĂŢII SISTEMULUI DE INTERVENŢIE ÎN
SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI PENTRU ACORDAREA ASISTENŢEI
MEDICALE DE URGENŢĂ ŞI A PRIMULUI AJUTOR CALIFICAT, ÎN
REGIUNEA SUD MUNTENIA - ETAPA A II”,
Proiectul a fost implementat prin Programul Operational Regional, Axa Prioritară : 3Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul De Intervenţie: 3.3: Îmbunătăţirea
dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.
Valoarea totală a proiectului a fost de 21.560.000 lei, iar durata de implementare a
proiectului a fost de 19 luni.
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Obiectivul proiectului a constat în achiziţionarea de echipamente specifice
situaţii de urgenţă pentru 7 judeţe din regiunea Sud Muntenia.

pentru

În cadrul proiectului au fost achizitionate un număr de 13 autospeciale şi un sistem de
descarcerare care vor fi întrebuinţate în cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă,
din cele 7 judeţe.
2. ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE PENTRU INTERVENŢII DE URGENŢĂ ÎN
CONDIŢII DE IARNĂ (AUTOFREZE DE ZĂPADĂ), ÎN REGIUNEA SUD
MUNTENIA
Valoarea totală a proiectului este de 6.354.599,99 lei, cu o durată de implementare de 15
luni.
În cadrul proiectui se vor achizitiona un număr de 7 echipamente pentru intervenţii de
urgenţă în condiţii de iarnă (autofreze de zăpadă) şi vor fi distribuite, câte una fiecărui
Inspectorat pentru Situaţii de Urgenţă din Regiune.
3. REABILITARE SPITAL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALEXANDRIA,
JUDEŢUL TELEORMAN
Proiectul este finantat in cadrul Programului Operational Regional 20072013, Axa prioritara 3, Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de
Interventie 3.1. Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de
sanatate
Valoarea totala a proiectului: 88.361.771,89 lei, iar durata de implementare este de
58 de luni.
Stadiu implementare:
Corpul B este finalizat;
Corpul A este in curs de executie;
Au fost achizitionate echipamentele si utilejele tehnologice necesare implementarii
proiectului;
Este in curs de evaluare procedura de achizitie echipamente si mobilier medical.
4. CENTRU SOCIAL PENTRU ÎNGRIJIRE BĂTRÂNI ŞI PERSOANE CU
NEVOI SPECIALE, COMUNA SAELELE, SAT PLEAŞOV, JUDEŢUL
TELEORMAN
Proiectul este implementat în parteneriat cu UAT Saelele , UAT Judeţul Teleorman şi
DGASPC Teleorman.
Valoarea totală a proiectului este de 2.587.572,88 lei. iar durata de implementare este de
17 luni.
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Consiliul judetean Teleorman asigura 60% din cota de cofinantare aferenta
beneficiarului.
II. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA
COMPETITIVITATII ECONOMICE
1. SOLUTII INFORMATICE INTEGRATE PENTRU GESTIUNEA
REGISTRULUI
AGRICOL
IN
FORMAT
ELECTRONIC
SI
MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR INTERNE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE IN CADRUL PARTENERIATULUI DINTRE CONSILIUL
JUDETEAN TELEORMAN SI 15 UAT-URI
Valoarea totală eligibilă aprobată a proiectului este de 6.734.105,20 lei, iar
proiectul se va desfasura pe o perioada de 18 de luni.
III. PREGATIREA PENTRU ACCESAREA DE PROIECTE PRIN
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020
Au fost inventariate necesităţile privind dezvoltarea judeţului , a fost elaborat un
portofoliu de proiecte şi transmis către ADR Sud Muntenia .
Prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 -Îmbunătăţirea
infrastructurii rutiere de importanţă regională , se vor finanţa proiecte care au ca
obiectiv modernizarea unor drumuri de interes regional care să asigure conectivitatea
directă sau indirectă cu Reţeaua Trans-Europeana de Transport (TEN-T).
În urma analizării criteriilor de eligibilitate stabilite la nivelul Regiunii Sud Muntenia şi
a întâlnirilor dintre autorităţile locale din judeţele Teleorman, Giurgiu, Dâmboviţa si
Argeş, au fost selectate drumurile DJ 503 şi DJ 504 ca priorităţi pentru dezvoltarea
infrastructurii rutiere de transport de interes regional.
De asemenea au fost identificate si realizate documentatii de avizare a lucrarilor de
interventie pentru sectiile externe ale spitalului judetean de urgenta si pentru corpul C,
statia de oxigen, centrala termica si retelele de incinta
IV. PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA
ROMANIA-BULGARIA 2007-2013
1. ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ (IMES)
Proiectul „Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă în regiunea
transfrontalieră (IMES)” este finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră
România - Bulgaria 2007-2013 - Axa prioritară 2 - Utilizarea durabilă şi protejarea
resurselor naturale şi de mediu şi promovarea unui management eﬁcient al riscului
în regiunea transfrontalieră, Domeniul major de intervenţie 2.2 - Dezvoltarea
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infrastructurii şi a serviciilor comune de prevenire a crizelor naturale şi tehnologice,
inclusiv dezvoltarea de servicii de intervenţie în situaţii de urgenţă.
Partenerii din proiect sunt Primaria Svishtov, Republica Bulgaria şi Fundaţia pentru
Democraţie, Cultură şi Libertate – Filiala Călăraşi.
Valoarea totală a proiectului este de 5.577.445,34 euro, din care valoarea aferentă
liderului de proiect este de 5.312.345,34 euro , pentru Primaria Svishtov 115.200,00
euro, iar pentru Fundaţia pentru Democraţie, Cultură şi Libertate – Filiala Călăraşi este
de 149.900,00 euro.
2. PREGATIREA PENTRU ACCESAREA DE PROIECTE PRIN
PROGRAMUL INTERREG V-A
ROMANIA - BULGARIA 2014-2020
În vederea pregătirii pentru accesarea de fonduri nerambursabile în perioada de
programare 2014 -2020 prin implementarea de proiecte transfrontaliere Consiliul
Judeţean Teleorman au fost realizate următoarele activităţi :
- au fost contactate autorităţile publice locale din judeţ pentru identificarea propunerilor
de proiecte care pot fi implementate cu parteneri din Republica Bulgaria
- au fost făcute demersurile legale pentru încheierea de Înţelegeri de cooperare între
Judeţul Teleorman şi autorităţile publice de pe celălalt mal al Dunării.
În urma propunerilor primite din partea autorităţilor din judeţ , coroborate cu propunerile
proprii ale Consiliului Judeţean Teleorman , a fost întocmit un portofoliu de proiecte care
a fost transmis către Biroul Regional de Cooperarea Transfrontalieră Călăraşi.
Menţionăm că reprezentanţii Consiliului Judeţean Telelorman au participat la toate
întâlnirile şi consultările desfăşurate de către BRCT Călăraşi şi s-au implicat activ în
pregătirea documentelor pentru perioada de programare 2014-2020.
Pe parcursul anului 2014 au fost iniţiate şi finalizate demersurile legale pentru încheierea
unei Înţelegeri de cooperare între Judeţul Teleorman şi Districtul Veliko Târnovo din
Republica Bulgaria. Înţelegerea de Cooperare, semnată în cadrul festiv în data de 14 mai
2014 , în limbile română, bulgară şi engleză are ca obiectiv promovarea cooperării
transfrontaliere prin implementare în parteneriat de proiecte în domeniile : infrastructură,
informatică şi comunicaţii, dezvoltarea economică şi socială, situaţii de urgenţă, cultural,
administrativ, turistic, social, sanitar, educativ şi de mediu, conform priorităţilor din
viitorul program de cooperare transfrontalieră.
De asemenea în luna decembrie 2014 au fost făcute primele demersuri pentru încheierea
unei Înţelegeri de cooperare, cu districtul Pleven, Republica Bulgaria, S-au intocmit
documentele necesare urmand a fi luate avizele de la Ministerul Afacerilor Externe si
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
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V. PROGRAMUL - CONTROLUL INTEGRAT AL
POLUARII CU NUTRIENTI
În judetul Teleorman in cadrul programului „Controlul Integrat al Poluării cu
Nutrienţi”, s-au realizat următoarele investiţii :
1. REALIZARE SISTEME DE COLECTARE SI EPURARE APE UZATE, PRECUM
SI REALIZARE PLATFORMA DE COLECTARE A DESEURILOR IN
LOCALITATEA GRATIA
Proiectul a fost implementat conform conventiei de colaborare nr. 26/26.03.2009
incheiata intre Ministerul Mediului si Consiliul Judetean Teleorman.
- Lucrarea ,,Platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a
deseurilor menajere in comuna Gratia, judetul Teleorman” a fost recepţionată , iar
valoarea investitiei a fost de 670.580,43 lei (valoare cu TVA 24%) din care valoarea
C+M a fost de 508.550,00 lei .
Lucrarea a continuai, in cadrul aceluiasi proiect, in anul 2014 cu inca un obiectiv,
respectiv achizionarea si livrarea unor utilaje : tractor, remorci, incarcator frontal, masina
de imprastiat gunoi, cisterna vidanjabila. Valoarea totala a lor a fost de 185.140,49 lei .
2. REALIZARE PLATFORME DE COLECTARE A DEŞEURILOR ÎN
LOCALITĂŢILE ORBEASCA ŞI ISLAZ
A fost semnată Convenţia de colaborare nr. 162859/12.12.2014 între Ministerul
Mediului şi Schimbărilor Climatice, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul
Teleorman şi Unitatea Administrativ Teritorială comuna Islaz. Conform anexei la
conventie valoarea totala a investitiei este de 1.665.105,00 lei din care pe surse de
finantare :
- Banca Mondiala : 1.541.850,00 lei,
- Consiliul Judetean Teleorman : 80.755,00 lei
- Comuna Islaz : 42.500,00 lei
A fost semnată Convenţia de colaborare nr. 162860/12.12.2014 între Ministerul
Mediului şi Schimbărilor Climatice, Unitatea Administrativ Teritoriala Judeţul
Teleorman şi Unitatea Administrativ Teritorială comuna Orbeasca. Conform anexei la
conventie valoarea totala a investitiei este de 1.665.105,00 lei din care pe surse de
finantare :
- Banca Mondiala : 1.541.850,00 lei
- Consiliul Judetean Teleorman : 80.755,00 lei
- Comuna Orbeasca : 42.500,00 lei
Au fost aprobate acte adiţionale la Convenţiile de colaborare menţionate de către
Consiliile Locale şi Consiliul Judeţean Teleorman.
Termenul de finalizare al investiţiei este 30 noiembrie 2015.
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VI. FONDURI DE LA ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU:
RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ FORESTIERĂ PE TERENURI
DEGRADATE ÎN PERIMETRUL DE AMELIORARE MAVRODIN , COMUNA
MAVRODIN SI PERIMETRUL DE AMELIORARE SAELELE, COMUNA
SAELELE.
In cursul anului 2014 s-au făcut lucrări de replantare a puietilor care din diferite
motive nu au pornit in vegetatie precum si lucrari de intretinere a puietului plantat.
VII. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020
Măsura 19 – Dezvoltarea locală LEADER
Măsura 19.1 – „Sprijin pregătitor pentru elaborare strategii de dezvoltare ”
LEADER este un instrument important pentru România în sporirea dezvoltării economice
şi sociale a zonelor rurale, reducerea disparităţilor dintre urban-rural şi promovarea
incluziunii sociale.
Experienţa actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu răspunde în
totalitate nevoilor locale, în special în ceea ce priveşte colaborarea între partenerii publici
şi privaţi, iar abordarea strategică trebuie încurajată şi dezvoltată prin plasarea acesteia
sub resposabilitatea comunităţii.
Grupurile de Acţiune Locală sunt entităţi ce reprezintă parteneriate public – private,
constituite din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, desemnaţi dintr-un
teritoriu rural omogen, care vor trebui să îndeplinească o serie de cerinţe privind
componenţa, teritoriul acoperit şi care vor implementa o strategie integrată pentru
dezvoltarea teritoriului. Parteneriatul trebuie să fie constituit din minimum 51%
reprezentanţi ai mediului privat şi ai societăţii civile
Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (CLLD) reprezintă o
modalitate de implementare ce permite partenerilor locali să elaboreze strategia de
dezvoltare rurală , în baza analizei nevoilor şi priorităţilor specifice teritoriului.
Obiective :
Cele mai semnificative oportunităţi pentru LEADER se regăsesc în următoarele domenii
de acţiune:
• contribuţia la diversificarea activităţilor economice non-agricole şi încurajarea
micilor
întreprinzători din spaţiul LEADER;
• crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea facilităţilor de dezvoltare economică,
infrastructura
fizică locală la scară mică, inclusiv broadband şi a serviciilor de bază;
• creşterea atractivităţii zonelor LEADER şi diminuarea migraţiei populaţiei, în
special a tinerilor;
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• îmbunătăţirea incluziunii sociale inclusiv în ce priveşte grupurile minoritare/
etnice, protejarea şi conservarea patrimoniului natural şi cultural rural
• diversificarea ofertei turistice, încurajarea iniţiativelor de dezvoltare locală cu un
grad ridicat de integrare socio-economică teritorială.
GAL-urile reprezintă soluţia concretă care poate transforma în realitate potenţialul pe
care comunităţile locale îl pot valorifica.
Sarcinile ce revin GAL, conform art.34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 sunt
obligatorii şi esenţiale pentru implementarea cu succes a Strategiilor de Dezvoltare
Locala şi vizează:
- consolidarea capacităţii actorilor locali relevanţi de a dezvolta şi implementa
operaţiunile, inclusiv promovarea capacităţilor lor de management al proiectelor;
- conceperea unei proceduri de selecţie nediscriminatorii şi transparente şi a unor criterii
obiective în ceea ce priveşte selectarea operaţiunilor, care să evite conflictele de interese,
care garantează că cel puţin 51 % din voturile privind deciziile de selecţie sunt exprimate
de parteneri care nu au statutul de autorităţi publice şi permite selecţia prin procedură
scrisă;
- asigurarea, cu ocazia selecţionării operaţiunilor, a coerenţei cu strategia de dezvoltare
locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, prin acordarea de prioritate operaţiunilor
în funcţie de contribuţia adusă la atingerea obiectivelor şi ţintelor strategiei;
- pregătirea şi publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecţie;
- primirea şi evaluarea cererilor de finanţare depuse;
- selectarea operaţiunilor, stabilirea cuantumului contribuţiei şi prezentarea propunerilor
către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilităţii înainte de aprobare
Prin PNDR 2014-2020 se va asigura finanţare în două etape :
‐ Etapa 1: Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala ;
‐ Etapa 2 : Selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locala.
La nivelul judeţului Teleorman au fost înfiinţate un număr de 4 GAL-uri şi anume:
- GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ „CÂMPIA GĂVANU BURDEA”
constituit din comunele Vităneşti, Răsmireşti, Mârzăneşti, Ştorobăneasa, Brânceni,
Ţigăneşti, Poroschia, Furculeşti, Nanov, Buzescu, Toporu şi un număr de 18 parteneri
(societăţi , asociaţii agricole , organizaţii non guvernamentale, instituţii publice).
- GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ „TINOASA” constituit din comunele
Dideşti, Stejaru, Măldăieni, Scrioaştea, Drăgăneşti de Vede , Vedea, Călineşti,
Rădoieşti, Drăcşenei, Beuca, Zâmbreasca, Ciolăneşti, Balaci, Siliştea Gumeşti şi un
număr de 35 parteneri (societăţi , asociaţii agricole, intreprinderi individuale , instituţii
publice, persoane fizice autorizate ).
- GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ „VALEA CLANITEI”, fiind consituit
din comunele Blejeşti, Gălăteni, Olteni, Moşteni, Botoroaga, Băbăiţa, Crevenicu,
Bujoreni, Frăsinet, Vârtoape, Sfinţeşti, Săceni si un numar de 23 parteneri (societăţi ,
asociaţii agricole, intreprinderi individuale , instituţii publice, persoane fizice autorizate).
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- GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ,,TELEORMAN NORD” cu sediul în
comuna Talpa, judetul Teleorman fiind constituit din comunele Tătărăştii de Jos, Poeni,
Scurtu Mare, Trivalea-Moşteni, Siliştea, Gratia, Purani, Talpa, Cosmeşti, Necsesti, Roata
de Jos si un numar de 22 parteneri (societăţi , asociaţii agricole, intreprinderi individuale ,
instituţii publice, persoane fizice autorizate).
Informarea locuitorilor judeţului cu privire la activităţile care prezintă interes
pentru comunitate s-a făcut prin intermediul mass-media locale, precum şi prin informaţii
postate pe pagina proprie de internet.
Pornind de la realitatea că mulţi cetăţeni se informează prin intermediul
internetului, informaţiile cu privire la activităţile, acţiunile Consiliului judeţean sunt
inserate pe site-ul propriu unde există o pagină de comunicate de presă actualizată
săptămânal, dar şi cu posibilitatea de accesare a istoricului pe anul în curs.
Periodicitatea comunicării a fost, de regulă, săptămânală, dar informarea a fost
completată, atunci când a fost necesar, cu ştiri zilnice. În cursul anului 2014 s-au
organizat şi conferinţe de presă ale conducerii, după şedinţele Cosiliului Judeţean sau cu
ocazia unor acţiuni deosebite ale instituţiei. Informaţiile de interes public transmise către
mass–media au acoperit toate domeniile de activitate ale Consiliului Judeţean şi
instituţiilor subordonate, asigurându-se o transparenţă maximă, mai ales în cazul
subiectelor intens monitorizate de presă. Astfel, în perioada 1 ianuarie–31 decembrie
2014 au fost transmise mass–media peste 480 de comunicate, anunţuri, informări de
presă, dintre care majoritatea au apărut în presa scrisă locală sau au fost difuzate prin
audio–vizualul local şi care au fost inserate în totalitate pe pagina proprie de Internet.
O activitate distinctă în domeniul comunicării, reglementată prin Legea nr.
544/2001 este asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public. În
conformitate cu prevederile legale, am asigurat publicarea pe site–ul propriu a
informaţiilor de interes public care se comunică din oficiu, iar prin compartimentul de
specialitate am răspuns în termenul legal celor 28 petenţi (instituţii sau persoane fizice)
care ni s-au adresat în cursul anului 2014.
Datorită structurii bugetului, domeniile cultural şi sportiv au fost incluse într-un
program comun, însă acţiunile s-au organizat şi desfăşurat distinct, conform specificului.
Trebuie menţionat că limitele impuse de bugetul judeţului nu au permis extinderea
acestor programe, în comparaţie cu anii precedenţi – aşa cum am fi dorit - însă, prin
sumele alocate am putut întocmi un program coerent, care a vizat, în primul rand
continuarea activităţilor culturale şi sportive începute în urmă cu 14 ani, devenite
tradiţionale şi incluse în calendarele cultural şi sportive ale judeţului. În al doilea rand, s-a
urmărit asigurarea unei finanţări cât mai apropiate de nevoile reale, ceea ce a permis
realizarea acţiunilor înscrise în program.
Întocmirea unui program cultural unitar de activităţi, a asigurat realizarea
acestuia, în colaborare cu instituţiile de cultură ale Consiliului Judeţean, pe bază de
parteneriat, materializându-se în circa 150 de acţiuni culturale. Au fost angrenate şi alte
instituţii, de nivel judeţean sau local. Spectacolele de teatru, muzică şi poezie,
concursurile de muzică uşoară, proză şi poezie, programele pentru vârsta a treia,
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obiceiurile tradiţionale teleormănene s-au adresat tuturor categoriilor sociale şi de vârstă.
Cele mai cunoscute evenimente culturale organizate în anul 2014 au fost : festivalurile
Ghiocelul de aur şi Pe deal la Teleormănel, Cupa Dunărica, Noaptea muzeelor,
Olimpicii Teleormanului, Ideo Ideis, Copiii noştri talentaţi, Copilărie fericită, Vine, vine
Moş Crăciun, Recunoştinţă vie, Revista şi premiile Caligraf, Literaţii Sudului,
Săptămâna Bibliotecii judeţene.
Programul sportiv a fost structurat în două mari părţi, adresate sportului de masă şi
respectiv, sportului de performanţă. Beneficiarii celor peste 40 de acţiuni sportive de
masă au fost tinerii, adulţii şi pensionarii, fiind organizate în colaborare cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean, cu asociaţiile judeţene pe ramuri de sport şi cu asociaţiile de pensionari,
competiţii specifice fiecărei categorii de vârstă. O atenţie deosebită s-a acordat sportului
şcolar, relansat în perioada 2001–2013. Prin calendarul sportiv pe 2014 s-a consolidat
integrarea competiţiilor intrate în tradiţia locală : Cupa primăverii, Trofeul Europa, Cupa
vacanţei, Cupa 1 Iunie, Cupa Toamnei, Cupa Teleormanul. De asemenea, în cadrul
programului Tinereţe fără vârstă s-au organizat competiţii de cros, şah şi table pentru
pensionari.
O realizare deosebită din program a constituit-o sportul de performanţă; au
beneficiat de premii substanţiale, în valoare de 10 mii lei primii 20 de sportivi de
performanţă (10 la secţiunea sporturi olimpice şi 10 la secţiunea sporturi non–olimpice)
clasificaţi pe anul 2014 în ierarhia Direcţiei Judeţene de Sport, precum şi echipele cu
primele 3 performanţe la nivel naţional.
Activităţile în domeniul educaţiei au vizat în primul rand buna desfăşurare a
Programului guvernamental “Lapte şi Corn” pentru elevii din clasele I-VIII şi pentru
copiii din învăţământul preşcolar de stat şi privat cu program normal de 4 ore.Astfel, în
primul semestru al anului 2014(aferent anului şcolar 2013-2014) au beneficiat de
programul guvernamental “Lapte-corn” un numar de 23.355 de elevi şi
preşcolari.Incepînd cu luna octombrie a anului 2014 a început furnizarea produselor
lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele 0-VIII din unităţile de stat şi private cu
program normal de 4 ore, în număr de 33.376 de elevi şi preşcolari.
De asemenea, prin HG.nr 800/2013, în anul şcolar 2013-2014 a fost implementat
Programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, de acest program
beneficiind un număr de 27.383 de elevi.Incepînd cu luna octombrie 2014, 26.799 elevi
au beneficiat de fructe proaspete (măr) în şcoli.
Pentru judeţul Teleorman, în anul 2014, au fost alocate fonduri în cuantum de
56,34 mii lei pentru implementarea măsurilor adiacente distribuţieie de fructe, ce au
reprezentat 10% din fondurile alocate distribuţiei de mere.In perioada mai-iunie 2014,
Consiliul Judeţean a lansat, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean,concursul de
eseuri pe tema avantajului consumul de fructe şi legume “Un fruct pe zi – o viaţă
sănătoasă”.La acest concurs au participat elevi din 19 unităţi de învăţămînt, Consiliul
Judeţean acordînd premii în valoare de 56.015 mii lei.
In domeniul sănătăţii: In anul 2014 Serviciul privind managementul asitenţei
sociale şi de sănătate a iniţiat 34 de proiecte de hotărîri, ponderea fiind deţinută de
aprobarea Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale spitalelor şi rectificările de bugete pe
anul 2014.
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Prin Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, am asigurat un proces coerent,
unitar şi corect de autorizare a lucrărilor de construcţii, creând premisele dezvoltării
durabile a localităţilor, prin realizarea unui cadru construit armonios, funcţional şi
permisiv dezvoltării în timp a acestora.
În anul 2014 am emis un număr de 168 certificate de urbanism, 219 de avize ale
structurii de specialitate din cadrul Consiliului judeţean necesare emiterii certificatelor de
urbanism de către primarii localităţilor din judeţ, 102 autorizaţii de construire, precum şi
146 avize ale structurii de specialitate din cadrul Consiliului judeţean necesare emiterii
autorizaţiilor de construire de către primarii localităţilor din judeţ.
De asemenea, am prelungit termenele de valabilitate la un număr de 166 de
certificate de urbanism şi 27 autorizaţii de construire.
Au fost eliberate 10 avize ca urmare a controalelor Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, s-au efectuat 8 controale la primăriile localităţilor
din judeţ şi au fost rezolvate 11 scrisori şi reclamaţii primite din partea persoanelor fizice
şi juridice din judeţ.
Având în vedere Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu
modificările şi completările ulterioare precum şi în baza OUG nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de către Ministerul Sănătăţii
către autorităţile publice locale şi impulsionat prin HG nr. 562/2009 privind Strategia de
descentralizare a sănătăţii, Consiliul Judeţean Teleorman are în administrare un număr
de 3 unităţi spitaliceşti şi două cămine pentru persoanele vârstnice: Furculeşti şi
Cervenia.
În anul 2014 am emis 63 de dispoziţii privind intrarea/ieşirea unor persoane din
cele două cămine pentru persoanele vârstnice Furculeşti şi Cervenia.
Căminele pentru persoanele vârstnice au rolul de a asigura la nivel judeţean
aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială a persoanelor vârstnice, precum şi
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale a acestora.
Prin intermediul funcţionarilor din cadrul compartimentului de specialitate, s-a
participat la un număr de aproximativ 36 şedinţe ale consiliilor de administraţie din
unităţile spitaliceşti aflate în administrarea consiliului, respectiv Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alexandria, Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede şi Spitalul de
Psihiatrie Poroschia.
Pe lângă activităţile cu caracter permanent din cadrul acestui compartiment, s-au
derulat în 2014 următoarele acţiuni:
- au fost întocmite, în fiecare lună, cereri de finanţare a activităţii de funcţionare a
Căminelor pentru Persoanele Vârstnice Cervenia şi Furculeşti;
- au fost verificate rapoartele de activitate privind modul în care au fost cheltuite
sumele primite ca subvenţie de către Căminele pentru Persoanele Vârstnice
Cervenia şi Furculeşti;
- s-a participat la inventarierea bunurilor existente în fostul Centru de Sănătate
“Regele Carol I Deparaţi”;
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- s-a organizat concursul pentru ocuparea funcţiei de manager la Spitalul de
Psihiatrie Poroschia;
Controlul utilizării fondurilor şi a patrimoniului judeţean s-a realizat în
conformitate cu Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern şi a Normelor
metodologice de organizare şi funcţionare a auditului public intern ale Consiliului
Judeţean Teleorman.
Auditorii interni din cadrul aparatului de specialitate au elaborat Raportul anual de
audit public intern pe anul 2014 şi au efectuat Auditul activitatii financiar contabile la
Direcţia Generală de Pază, Serviciul de Deservire, Pază şi Protocol, Muzeul Judeţean
Teleorman, Serviciul Public de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, Centrul
Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale şi Spitalul de
Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede.

După cum am mai menţionat ceva mai sus, activitatea Consiliului Judeţean
Teleorman se realizează şi prin intermediul serviciilor şi instituţiilor publice
subordonate cu personalitate juridică a căror activitate a fost reglementată prin hotărâri
adoptate de autoritatea publică judeţeană sau prin dispoziţii emise de preşedinte.
Astfel, activitatea Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea
Culturii Traditionale Teleorman se desfăşoară, cu precădere, la nivelul comunităţii
judeţene, dar şi la nivel naţional şi, uneori, internaţional.
Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Teleorman cuprinde Şcoala populară de arte şi meserii tradiţionale, Ansamblul
’’Burnasul’’ şi Departamentul de cercetare şi valorificare a culturii şi civilizaţiei
tradiţionale.
În anul 2014, au fost frecventate cursurile Şcolii populare de arte de un număr de
150 tineri prin clasele de educaţie muzicală şi plastică.
Ansamblul ’’Burnasul’’ a susţinut numeroase spectacole folclorice în judeţ şi în
ţară. A fost prezent în emisiuni folclorice la Radioul naţional (Radio România Actualităţi,
Radio Antena satelor) televiziunile naţionale( TVR 1 emisiunile – ’’O dată în viaţă’’,
emisiune specială de Paşti, TVR 3- ’’Cântec de poveste’’, spectacol televizat
’’Dragobetele – Sala Radio’’, spectacol televizat de colinde la Sala Radio.).
Beneficiarii serviciilor culturale sunt categorii largi de cetăţeni iubitori ai culturii
tradiţionale (spectatori, auditori). Numărul lor este greu de cuantificat ţinând cont de
căile prin care aceste servicii sunt prezentate : spectacole scenice, apariţii radio-tv,
reprezentări protocolare, festivaluri etc.
Departamentul de cercetare şi valorificare a culturii şi civilizaţiei tradiţionale
urmăreşte investigarea, cercetarea, promovarea şi valorificarea culturtii tradiţionale, dar
organizează şi manifestările şi activităţile culturale ale instituţiei (simpozioane, dezbateri,
festivaluri, târguri, concursuri etc.).
În anul 2014, activitatea la sediul Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman s-a concretizat într-o serie de programe
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dezvoltate prin proiecte culturale aşa cum au fost stabilite şi aprobate prin programul
minimal.
Astfel, prin instituţiile componente, au fost derulate următoarele proiecte:
- Şcoala populară de arte şi meserii tradiţionale
- educaţia muzicală (pian, chitară, percuţie,canto). Au fost înfiinţate şi
formaţii muzicale: Quartetul ’’Vivace’’(muzică clasică) şi formaţia de muzică folk ’’
Arhaic’’, precum şi o trupă de teatru de amatori (Scenik).
- educaţie artistică (plastică), cenacluri literar-muzicale;
S-a înfiinţat şi clasa de meşteşuguri tradiţionale-icoane pe sticlă.
- Departamentul de conservare şi promovare a culturii tradiţionale şi educaţie
permanentă
punerea în scenă a unor obiceiuri şi tradiţii (’’Zărezean’’,
’’Dragobete’’, ’’Drăgaică’’), Zilele istorice ( 1 Decembrie, 24
ianuarie, 9 mai), sărbători religiase (Sf.Paşte, Naşterea Domnului şi
Crăciunul etc.)
organizarea unor expoziţii temporare, în număr de 5 (pictură, icoane,
ceramică, felicitări , artă culinară tradiţională.)
organizarea unor spectacole (organizarea spectacolelor folclorice, în
cadrul ’’ Zilelor Alexandriei şi 1 Decembrie – Roşiorii de Vede’’),
festivaluri naţionale (’’Ghiocelul de aur’’, ’’ Pe deal la
Teleormănel’’), spectacole protocolare, gale etc.
înregistrări în studioul propriu
preselecţiile concurenţilor pentru festivalurile organizate.
Au fost realizate 12 asemenea proiecte, acţiuni şi manifestări culturale de care au
beneficiat 1500 persoane interesate.
În anul 2014, proiectele derulate în afara sediului se regăsesc în activitatea fiecărei
instituţii componente ale Centrului:
- Şcoala populară de arte şi meserii tradiţionale:
- au fost prezentate spectacole ale cursanţilor în diferite locuri (Casa
de cultură Alexandria, Primăria Alexandria) cu diferite ocazii (Serbările Şcolii de arte,
Zilele municipiului Alexandria, lansări de carte, colinde de sărbătorile de iarnă.).
- spectacole prezentate de profesorii Şcolii sau formaţiile îndrumate
de aceştia Quartetul ’’Vivace’’(muzică clasică), şi formaţia de muzică folk ’’ Arhaic’’ cu
diferite ocazii;
- participarea elevilor şcolii la concursuri muzicale în ţară (Brăila,
Ploieşti, Bucureşti, Cluj).
Ansamblul de cântece şi dansuri ’’ Burnasul’’, conform
Registrului de acţiuni:
o a susţinut 2 spectacole în festivaluri internaţionale şi naţionale
’’Muzici şi tradiţii în Cişmigiu’’- festival internaţional şi pe “De
deal la Teleormănel”- festival naţional;
o a susţinut spectacole cu ocazia zilelor localităţilor ( Alexandria,
Roşiorii de Vede ) si a comunelor judeţului (10 spectacole);
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o a susţinut un specacol folcloric în Pădurea Vedea din Alexandria
cu ocazia zilei de 1 Mai ;
o a sustinut spectacole în Braşov, Focşani şi Bucureşti cu ocazia
Sărbătorilor de iarnă, organizate în colaborare cu Centrul cultural
,,Cre-Art” al Primăriei Generale a Bucureştiului, Centrul Cultural
„Reduta” Braşov şi C.J.C.P.C.T. Vrancea;
o a avut 8 apariţii la televiziunile naţionale (TVR1, TVR2, Etno TV,
Favorit etc.) şi nenumărate la cele locale (Alexandria TV şi Media
Sud).
o a participat la 2 manifestări culturale organizate de alte instituţii
culturale (Muzeul Satului ’’Dimitrie Gusti’’, Muzeul Ţăranului)
o a participat la diferite gale şi manifestări protocolare, organizate
de instituţii sau agenti economici.
- Departamentul de conservare şi promovare a culturii tradiţionale şi educaţie
permanentă
A organizat şi promovat proiecte şi activităţi culturale în mai multe direcţii:
- Festivaluri în Teleorman’’Primăvara în Teleorman’’ dotat cu Trofeul
’’Ghiocelul de aur’’- festival naţional de muzică uşoară, ’’Pe deal la Teleormănel’’festival naţional de muzică populară şi Festivalul naţional de literatură “Marin Preda”.
- Proiectul ,, Iubesc România” cu ocazia zilei de 1 Decembrie care s-a
desfăşurat în localitălile judeţului şi Alexandria – reşedinţă de judeţ.
Spectacole şi manifestări culturale:
- spectacolele susţinute de Ansamblul ’’Burnasul’’, în judeţ şi în ţară ( 20
spectacole)
- realizarea a 5 parteneriate culturale cu şcoli, licee în vederea promovării,
unor proiecte care vizau cultura tradiţională;
- parteneriate cu formaţii artistice de amatori, în vederea prezentării acestora
în manifestări culturale sau în judeţ cu diferite ocazii şi pentru anumite
tradiţii(’’Dragobetele’’¸’’Drăgaica’’).
În anul 2014, Biblioteca Judeţeană ,,Marin Preda”, pentru buna desfăşurare a
activităţii, a colaborat cu autorităţi şi instituţii publice, instituţii de cultură, organizaţii
neguvernamentale, universităţi, licee, colegii, edituri etc.
În ce priveşte participarea instituţiei la programe/proiecte europene /internaţionale,
s-a realizat o strânsă colaborare cu compartimentele specializate ale Consiliului Judeţean
Teleorman (Serviciul de Cooperare Internă şi Internaţională şi Serviciul Educaţie,
Cultură, Relaţii Publice, dar şi cu alte instituţii abilitate).
S-au derulat două proiecte importante:
1. „Biblionet - lumea în biblioteca mea” - proiect finanţat integral de Fundaţia
Bill& Melinda Gates şi implementat în România de către Fundaţia IREX România.
În cursul anului 2014 s-au dotat cu echipamente IT 33 biblioteci publice din judeţul
Teleorman: Biblioteca Judeţeană Marin Preda, Biblioteca Municipală Gala Galaction
Roşiorii de Vede, Biblioteca Orăşenească Miron Radu Paraschivescu Zimnicea,
Biblioteca Orăşenească Alexandru Depărăţeanu Videle şi 29 biblioteci comunale
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(Blejeşti, Botoroaga, Buzescu, Călineşti, Dobroteşti, Drăgăneşti de Vede, Drăgăneşti
Vlaşca, Fântânele, Frumoasa, Islaz, Izvoarele, Liţa Lunca, Măgura, Măldăeni, Peretu,
Pietroşani, Plosca, Saelele, Săceni, Scrioaştea, Seaca, Segarcea Vale, Scurtu Mare,
Slobozia Mândra, Tătărăştii de Jos, Trivalea Moşteni, Troianul).
2. ”Bibliobus - Sprijin pentru implementarea lecturii publice pentru
preşcolari în mediul rural în judeţul Teleorman” – proiect realizat în colaborare cu
Serviciul de Cooperare Internă şi Internaţională şi Consiliul General Seine et Marne
Franţa.
În cadrul acestui proiect, odată cu manifestările prilejuite de Ziua Bibliotecarului a
redistribuit în cele 17 biblioteci comunale din judeţ, cuprinse în proiect, colete cu cărţi în
limba franceză şi română.
Valoarea coletelor distribuite în teritoriu este de 50.118,05 lei, reprezentând un
număr de 1.398 volume.
Între beneficiarii Bibliotecii Judeţene ,,Marin Preda” s-au numărat cele mai diverse
categorii socio-profesionale şi de vârstă. Începând cu anul 2014 a crescut numărul
solicitărilor noilor servicii de bibliotecă din partea utilizatorilor pensionari. Au fost
cerute mai ales cursurile de iniţiere în utilizarea calculatorului, care s-au desfăşurat
trimestrial. De asemenea, copiii şi elevii utilizează tot mai des cele 10 calculatoare şi 11
laptopuri existente în cadrul instituţiei şi care au ca scop deservirea publicului prin
programul Biblionet.
În cadrul bibliotecii judeţene au fost organizate o serie de evenimente, dintre
care amintesc:
- Expoziţii – 59:
Expoziţii de carte cu autograf;
Expoziţii de artă plastică modernă, grafică;
Expoziţii de medalii, insigne, plachete, statui, filatelie, cartofilie;
Expoziţie de felicitări şi mărţişoare.

•

•
•
•

- Manifestări şi activităţi culturale desfăşurate – 46, dintre care amintesc:
Ziua Culturii Naţionale - Mihai Eminescu mereu prezent în inimile noastre–
simpozion şi expoziţie de grafică - în colaborare cu Liceul Pedagogic Mircea
Scarlat, Liceul Tehnologic nr. 1, Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu, Şcoala
Gimnazială Ştefan cel Mare din Alexandria şi graficianul Costel Lupu - 15
ianuarie;
Atelierul Regional Sud-Centru 2 – dedicat activităţilor de formare din bibliotecile
publice, organizat la Biblioteca Metropolitană Bucureşti – 21 ianuarie;
Unire în cuget şi simţiri – expoziţie tematică din fondul de carte al bibliotecii şi
expoziţie de materiale documentare – 24 ianuarie;
Baba Iarna intră-n sat – 120 de ani de la naşterea Otiliei Cazimir –expoziţie de
carte din patrimoniul bibliotecii şi moment artistic realizat în colaborare cu Şcoala
gimnazială nr. 6 şi Şcoala gimnazială Mihai Viteazul din Alexandria, Şcoala
gimnazială Cernetu – 2 februarie;
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• Dragobetele, ziua dragostei şi a bunăvoinţei la români – simpozion şi moment
artistic realizat în colaborare cu Şcoala gimnazială Islaz şi Liceul Tehnologic
Nicolae Bălcescu Alexandria – 24 februarie;
• Sesiune de instruire a bibliotecarilor cu privire la formularele APIA prin programul
Biblionet – 26 februarie;
• Mărţişor pentru Mama – expoziţie de felicitări, desene, mărţişoare şi recital de
poezie realizate în colaborare cu grădiniţele din Alexandria – 28 februarie – 7
martie;
• Flori pentru mama – program de cântece şi poezii realizat în colaborare cu
Grădiniţa nr. 4 Alexandria – 8 martie;
• Curs gratuit de iniţiere în utilizarea calculatorului – 10-14 martie, 26-30 mai, 1418 iulie, 28-31 octombrie;
• La cursul de formare formatori de Advocacy pentru biblioteci puternice şi
comunităţi unite, organizat de IREX România, a participat domnişoara Marinela
Ruşanu, trainer, de la Biblioteca Municipală Gala Galaction Roşiorii de Vede 17-21 martie;
• Ziua Internaţională a Poeziei – expoziţie de carte şi recital de poezie şi cântece
realizat în colaborare cu Liceul teoretic Constantin Noica Alexandria, Şcolile
gimnaziale Plosca şi Beuca (formaţia de fluieraşi) – 21 martie;
• Conferinţa Internaţională a Bibliotecarilor Traineri – participarea domnişoarei
Marinela Ruşanu, trainer, de la Biblioteca Municipală Gala Galaction Roşiorii de
Vede - 2-4 aprilie;
• Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun - vizite şi activităţi de prezentare a
bibliotecii, realizate în colaborare cu unităţi de învăţământ din judeţ - zilnic, de la
ora 800 la ora 1630 – 7-11aprilie;
• Un om între oameni – Camil Petrescu – simpozion judeţean realizat în colaborare
cu Colegiul Naţional Anastasescu Roşiorii de Vede, Colegiul Naţional Al. D.
Ghica, Liceul teoretic Al. I. Cuza, Liceul teoretic C. Noica şi Şcoala gimnazială
Ştefan cel Mare din Alexandria – 9 aprilie;
• Gala Galaction, omul şi scriitorul prin el însuşi – expoziţie de carte din fondul
Localya al Bibliotecii Judeţene şi materiale documentare din colecţia lui Teodor
Nicolae Săceanu – 16-22 aprilie;
• Ziua bibliotecarului şi Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor – întâlnire
metodică a bibliotecarilor din bibliotecile publice teleormănene – 23 aprilie;
• 9 mai – o zi cu triplă semnificaţie pentru români – expoziţie tematică din fondul de
carte al bibliotecii – 9 mai;
• E carte, e film la bibliotecă – serviciu nou de bibliotecă, ce constă în proiecţia de
film după o carte ecranizată, derulat semestrial în colaborare cu Centrul Cultural
Femina2005 din cadrul Casei de Cultură a Municipiului Alexandria – 13 mai şi 23
octombrie;
• Nova Bibliotheca – Provocări şi tendinţe în bibliotecile publice - participarea
Marinelei Ruşanu – preşedinte filiala ANBPR Teleorman la Conferinţa Naţională a
Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România
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•

•

(ANBPR), organizată la Biblioteca Judeţeană George Coşbuc Bistriţa-Năsăud –
15-17 mai;
În lumea poveştilor – concurs cu probe de desen, costum, interpretare şi cultură
generală, realizat în colaborare cu grădiniţele din Alexandria – 22 mai;
Ziua Internaţională a Copilului – expoziţii de desene sub genericul Culori de pe
tărâmul Copilăriei, realizate în colaborare cu grădiniţe şi şcoli gimnaziale din
Alexandria şi Grădiniţa nr.2 Purani – 30 mai;
Ziua Mondială a Mediului – expoziţie de carte din fondul Bibliotecii Judeţene şi
colaje realizate de elevii Şcolii gimnaziale Mihai Viteazul Alexandria – 5-13 iunie;
Eternul Eminescu – 125 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu– expoziţie de
carte şi simpozion realizat în colaborare cu Liceul Tehnologic nr.1 şi Şcoala
gimnazială Ştefan cel Mare din Alexandria – 13 iunie;
Emil Gârleanu – 100 de ani de la moarte – expoziţie de carte din fondul de bază al
bibliotecii – 2-11 iulie;
Cartea de vacanţă - expoziţie de carte din diverse domenii – 1 iulie-12
septembrie;
Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei – dezbatere realizată în colaborare cu
Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate
Teleorman, Şcoala Postliceală Sanitară de Stat şi Şcoala Postliceală Sanitară Carol
Davila din Alexandria, Filiala Teleorman a Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice – 25
iulie;
Marin Preda – 92 de ani de la naştere – expoziţie de carte şi materiale
documentare din fondul Bibliotecii Judeţene – 5-31 august;
Alexandria de-a lungul timpului – expoziţie de carte din fondul Localya şi ilustrate,
fotografii şi documente privind istoria oraşului, aparţinând colecţionarului Teodor
Nicolae Săceanu – 28 august – 5 septembrie;
Frumoasele vacanţe şi Liliacul înflorit la poarta înserării – lansarea volumelor
aparţinând doamnei Elena Buică, de origine teleormăneană, cu dublă cetăţenie
româno-canadiană – 19 septembrie;
Momente din istoria lecturii publice – simpozion bienal naţional, la care au
participat, cu referate pe cele 4 secţiuni, managerul Bibliotecii Judeţene şi
bibliotecari din biblioteci publice teleormănene (Biblioteca Municipală Gala
Galaction Roşiorii de Vede, Biblioteca Orăşenească Al. Depărăţeanu Videle,
Biblioteca comunală Tătărăştii de Jos), organizat de Biblioteca Judeţeană A. D.
Xenopol Arad – 22-25 septembrie;
Ziua limbilor europene – expoziţie de carte şi dezbatere realizată în colaborare cu
Liceul Pedagogic Mircea Scarlat Alexandria, Şcoala gimnazială Ştefan cel Mare
Alexandria şi Şcoala gimnazială Conţeşti – 26 septembrie;
lansare de carte regală – Margareta. Portretul Principesei Moştenitoare de Sandra
Gătejeanu-Gheorghe şi Trei poduri peste lume.Consemnări între anii 1982 şi 2003
de ASR Principele Radu al României – realizată în colaborare cu Casa Regală a
României şi Editura Curtea Veche, în prezenţa ASR Principele Radu al României,
a Prea Sfinţitului Părinte Galaction Stîngă, Episcopul Alexandriei şi
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Teleormanului, a Irenei Arsene, director Curtea Veche Publishing şi a lui Nicolae
Drăguşin, lector universitar Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir – 8
octombrie;
• Bibliotecile publice – motorul dezvoltării durabile a comunităţilor – participarea
Marinelei Ruşanu – preşedinte filiala ANBPR Teleorman şi a Geaninei Burcea –
bibliotecar Biblioteca Judeţeană Marin Preda la Conferinţa Naţională a Asociaţiei
Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR),
organizată la Biblioteca Judeţeană Christian Tell Gorj – 8-11 octombrie;
• Ziua Educaţiei Nonformale – atelier de educaţie nonformală, realizat în colaborare
cu Şcoala gimnazială Ştefan cel Mare Alexandria – 10 octombrie;
• T.O.T.A.L. – a Lesson of Live Learning for Librarians – sesiune demonstrativă
organizată de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din
România (ANBPR), la care au participat doamnele Nicoleta Alexe, bibliotecar
trainer Biblioteca Judeţeană şi Marinela Ruşanu, bibliotecar trainer Biblioteca
Municipală Gala Galaction Roşiorii de Vede – 27 octombrie;
• Simfonia toamnei – expoziţie de desene realizate de elevi de la Liceul Pedagogic
Mircea Scarlat şi Şcoala gimnazială Al. Colfescu din Alexandria – 17-28
noiembrie;
• Zilele Bibliotecii Judeţene Marin Preda – Proiect naţional de tradiţie, realizat în
parteneriat cu Consiliul Judeţean Teleorman, Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Teleorman, Revista “Caligraf”, Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a
Culturii Tradiţionale Teleorman, Direcţia pentru Cultură, Educaţie, Creaţie şi Sport
Roşiorii de Vede – 27-28 noiembrie.
Programul a cuprins: decernarea Premiilor Revistei “Caligraf”; expoziţia de carte:
Laureaţi ai Premiilor Revistei “Caligraf”; note de lectură despre cărţi semnate de Ştefan
Mitroi, Vasile Poenaru, Dan Mircea Cipariu, Horia Gârbea şi Florea Burtan; vernisajul
expoziţiei “Autografe pentru un jurnalist” – cărţi cu autograf din colecţia jurnalistului
Stan Ştefan; Servicii noi în bibliotecile publice româneşti şi Biblionet la Roşiorii de Vede
– atelier profesional al bibliotecarilor din bibliotecile publice teleormănene; donaţii de
carte pentru bibliotecile publice teleormănene; Folclor teleormănean – recital grupul
Burnasul al Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale
Teleorman; recital de muzică clasică – Mihai Vataman - pian; vernisajul expoziţiei Marin
Preda în documente şi fotografii realizată de Teodor Nicolae Săceanu, colecţionar;
vernisajul expoziţiei de pictură în ulei Peisaj marin 2014 aparţinând lui Costel Lupu,
artist plastic; decernarea premiilor concursului Copiii noştri talentaţi; decernarea
diplomelor Bibliotecii Judeţene Marin Preda pe anul 2014; recital de poezie oferit de
elevi de la Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale
Teleorman; moment artistic prezentat de elevi de la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat
Alexandria;
• 1 Decembrie – Ziua Naţională a României – expoziţie de carte şi desene realizate
de preşcolarii de la Grădiniţele nr.4 şi 7 din Alexandria şi elevii de Şcoala
gimnazială Al. Colfescu şi Liceul Pedagogic Mircea Scarlat din Alexandria – 0212 decembrie;
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• Revoluţia română din decembrie 1989. Istorie şi memorie – expoziţie de carte din
fondul de documente al Bibliotecii Judeţene şi expoziţie documentară realizată de
Secţia Alexandria a Societăţii Numismatice Române – 19-30 decembrie.
- Lansări de carte: 13
În cadrul Centrului de Formare al Bibliotecii Judeţene Marin Preda
Teleorman au fost organizate cursuri atât pentru bibliotecarii din judeţ, cât şi pentru
oamenii din comunitatea noastră, după cum urmează:
- Curs „Bazele serviciilor noi de bibliotecă” - pentru bibliotecarii din
bibliotecile locale;
- Curs de “Iniţiere în utilizarea calculatorului” - pentru persoanele adulte.
S-au sprijinit bibliotecile publice din judeţ în realizarea de cercetări statistice, care
ulterior s-au centralizat la nivelul bibliotecii judeţene, dar şi în participarea la manifestări
profesionale organizate la nivel naţional.
În anul 2014, Muzeul Judeţean Teleorman, a desfăşurat o serie de activităţi
culturale ce s-au adresat tuturor categoriilor de vârstă.
Aceste activităţi au constat în expoziţii permanente şi temporare, simpozioane,
colocvii şi mese rotunde, programe punctuale adresate cu precădere elevilor, manifestări
de tipul „Ziua porţilor deschise” şi „Noaptea muzeelor”, care au devenit acum
tradiţionale, cu un grad mare de participare a publicului vizitator.
Muzeul Judeţean Teleorman a organizat:
- trei expoziţii permanente ce vizează domenii precum arheologia şi
numismatica, istoria recentă şi etnografia :
• „ Înapoi în timp, arheologie şi numismatică în judeţul Teleorman”, sălile
Neoliticul, Eoliticul şi Tezaure Monetare;
• „Aspecte etnografice teleormănene „
• „Colectivizare în Teleorman. Între rezistenţă şi acceptare forţată”.
În a doua parte a anului 2014 s-a început amenajarea sălii Epoca Metalelor – Geto Dacii, cea de-a patra sală din cadrul expoziţiei permanente de arheologie a Muzeului
Judeţean Teleorman, urmând a fi deschisă la jumătatea trimestrului II 2015. Vor fi
prezentate dovezi ale civilizaţiei geto-dacice (sec.IV-I î.Hr.), cu exponate provenite, mai
ales, din aşezările de la Zimnicea, Orbeasca de Sus, Lăceni, Albeşti, Trivalea Moşteni,
Poroschia şi necropola de la Zimnicea.
Pe parcursul anului 2014, la sediul Muzeului Judeţean Teleorman a continuat
organizarea unor expoziţii temporare. Acestea, în număr de 8, au fost realizate atât cu
obiecte din patrimoniul propriu, dar şi cu participarea unor colecţionari, asociaţii
culturale şi instituţii colaboratoare.
S-a participat şi la o expoziţie în afara sediului- „Aurul şi argintul antic al
României”, expoziţie cu peste 1000 de piese lucrate din metale preţioase - aur şi argint descoperite pe teritoriul României, realizată de Muzeul Naţional de Istorie a României
Bucureşti şi alte 31 de muzee din ţară, ce a fost deschisă la Bucureşti, la 19 decembrie
2013 şi va fi itinerată în diferite muzee din ţară până în ianuarie 2016.
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A fost continuat ciclul expoziţional „Exponatul lunii”, iniţiat în luna martie 2008
şi ajuns în al şaselea an de existenţă, prin care se supune atenţiei publicului vizitator un
obiect cu valoare arheologică, istorică, memorială sau etnografică deosebită ce este expus
în Holul de onoare al muzeului, împreună cu o bogată bază documentară.
În cadrul ciclului Exponatul Lunii a continuat concursul lunar Vino la muzeu şi
câştigă, la care vizitatorii, fie veniţi la muzeu, fie vizitatori virtuali ai website-ului
instituţiei, au fost invitaţi să răspundă la o întrebare legată de exponatul din luna
respectivă şi să trimită răspunsurile lor fie prin poştă, fie prin email, la o adresă special
creată. Lună de lună, câştigătorii au fost desemnaţi prin tragere la sorţi iar premiile au
constat într-un abonament la muzeu, pentru două persoane, valabil un an, şi diferite
publicaţii şi cărţi poştale ilustrate editate de către instituţia noastră, instituţii colaboratoare
sau sponsori.
Prin manifestările din cadrul programului Muzeul - sursă de cultură şi educaţie,
cunoştinţele şi priceperea specialiştilor noştri, dar şi ale unor colaboratori constanţi ai
instituţiei muzeale, au fost împărtăşite publicului.
În desfăşurarea acestui program educaţional, în anul 2014, dintre partenerii noştri
s-au remarcat: Grădiniţa nr. 4 Alexandria, Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare”
Alexandria, Şcoala gimnazială „Mihai Viteazul” Alexandria, Şcoala gimnazială
„Alexandru Colfescu” Alexandria, Şcoala gimnazială „Gr. D. Ghica” Peretu, Colegiul
naţional „Al. D. Ghica” Alexandria, Grupul şcolar tehnic Alexandria.
Programul manifestărilor, ce s-au desfăşurat atât la sediul Muzeului Judeţean
Teleorman dar şi la sediile unora dintre parteneri, a fost următorul:
1) Unirea Principatelor Româce şi reformele lui Cuza – 23 ianuarie;
2) Mărţişorul o tradiţie populară românească – 28 februarie;
3) 9 mai – zi cu triplă semnificaţie istorică – 8 mai;
4) 100 de ani de la moartea lui Carol I şi înscăunarea lui Ferdinand I – 10 octombrie;
5) Meşteşuguri populare uitate – 26 noiembrie;
6) Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor – 5 decembrie;
7) Bazele arheologiei pentru copii – 9 decembrie.
Tot din dorinţa de a atrage publicul şi mai ales elevii la muzeu, a continuat, pe tot
parcursul anului, vizitarea gratuită a expoziţiilor în prima vineri a fiecărei luni, respectiv
sâmbătă a fiecărei luni, precum şi de Ziua Culturii Naţionale, Dragobetele, Ziua
Internaţională a Copilului, Zilele Alexandriei şi Ziua Internaţională a Persoanelor
Vârstnice.
Începând din luna mai 2014, Muzeul Judeţean Teleorman a demarat un nou proiect
„Muzeul ... te vizitează” ce cuprinde prezentarea muzeului, a expoziţiilor sale şi
activităţilor specifice, precum şi diferite prezentări tematice, proiect ce se desfăşoară în
diferite comune ale judeţului Teleorman, având ca grup ţintă elevii din comunele Plosca,
Izvoarele, Furculeşti.
În cadrul programului de şcoală „alternativă” Să ştii mai multe, să fii mai bun,
Muzeul Judeţean Teleorman a organizat, pentru perioada 7 - 11 aprilie 2014, o serie de
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proiecte educaţionale sub genericul Muzeul altfel – ediţia a III-a. Proiectele au fost
adresate preşcolarilor, şcolarilor si elevilor de gimnaziu şi s-au derulat pe 2 module.
O importantă manifestare dedicată instituţiei muzeale, Noaptea Muzeelor,
instituită la nivelul Uniunii Europene, a fost sărbătorită şi la Muzeul Judeţean Teleorman
în data de 17 mai 2014, între orele 17.00-24.00, sub genericul Noapte de Rock. Cu
această ocazie 254 de persoane au trecut pragul instituţiei muzeale teleormănene.
De asemenea, evenimentele importante ale istoriei naţionale şi locale, dar şi o serie
de personalităţi au făcut obiectul unor comunicări, prezentări şi dezbateri în cadrul unor
simpozioane, colocvii şi mese rotunde desfăşurate atât la sediul muzeului cât şi la unii
dintre parteneri noştri.
Muzeul Judeţean Teleorman în colaborare cu mai multe instituţii de specialitate
din judeţ, ţară şi străinătate a cotinuat desfăşurarea unei serii de proiecte ce vizează
activitatea ştiinţifică cu privire la cercetarea istorică şi arheologică pe teme ca:
• Începuturile civilizaţiei europene- neo- eneoliticul la Dunărea de Jos;
• Repertoriul arheologic al judeţului Teleorman;
• Cercetarea materialului paleontologic de pe teritoriul judeţului Teleorman.
Activitatea editorială a Muzeului judeţean s-a concretizat în anul 2014 prin apariţia
unui număr de două publicaţii în format clasic şi o publicaţie în format digital.
A continuat realizarea publicaţiei electronice bianuale (cu apariţie la 31 ianuarie şi
la 31 iulie) Muzeul Judeţean Teleorman – e Buletin de informare. Publicaţia, iniţiată în
anul 2012, îşi propune o largă informare a publicului despre activitatea muzeului. Este
găzduită website-ul a instituţiei şi numerele apărute până în prezent pot fi accesate de la
următoarea adresă: http://www.muzeulteleorman.ro/e-buletin.html
Pe parcursul anului 2014, Muzeul Judeţean Teleorman a înregistrat un număr de
4212 de vizitatori virtuali.
S-au aflat în vizită la muzeu 108 de grupuri, cu un total de 2183 vizitatori. Dintre
acestea 86 de grupuri au fost constituite de preşcolari şi elevi, grupe de vârstă ce
constituie baza vizitatorilor muzeului. A fost înregistrat un număr de 840 de vizitatori
individuali.
In anul 2014, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Teleorman a avut ca obiective activităţile cuprinse in Strategia Judeteană de Dezvoltare
a Sistemului de Asistenţă Socială pentru Copii, Persoane Vârstnice şi Persoane cu
Handicap, precum şi obligatiile impuse de legislaţia in vigoare , astfel :
- cresterea eficientei în instrumentarea cazurilor de copii aflaţi în dificultate, prin
prevenirea separării acestora de familii şi prin reintegrare socio-familiala si
profesionala;
- furnizarea serviciilor de îngrijire prevăzute de standardele minime de calitate pentru
toţi beneficiarii de măsuri de protecţie, precum şi monitorizarea permanentă a
situaţiei acestora, aşa încât, perioada de acordare a acestor măsuri de protecţie să fie
cât mai scurtă ;
- creşterea numărului de adopţii a copiilor din sistemul de protecţie, care nu mai
păstrează legătura cu propriile familii ;
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- continuarea demersurilor privind inserţia copilului şi persoanei adulte cu handicap în
mediul social real, precum şi integrarea socio- profesională a tinerilor din sistemul
de protecţie ;
- evaluarea/reevaluarea condiţiilor medico-psiho-sociale a persoanelor cu dizabilitati,
precum şi a altor persoane aflate in situaţii de dificultate, in vederea incadrarii in
grad de handicap şi identificării serviciilor care să corespundă nevoilor acestora ;
- acordarea drepturilor şi facilităţilor cuvenite persoanelor cu handicap, in baza
legislaţiei in vigoare ;
- imbunătătirea colaborării cu autorităţile publice locale, in instrumentarea cazurilor
sociale identificate la nivelul comunităţilor;
- identificarea de resurse pentru diversificarea serviciilor sociale şi de creşterea
calităţii celor existente.
În domeniul protecţiei copilului, activitatea s-a desfăsurat in cadrul următoarelor structuri
organizatorice :
1. Serviciul Management de caz: a asigurat instituirea, monitorizarea şi incetarea
masurilor de protectie la familii, persoane , asistenti maternali profesionisti şi in centrele
rezidenţiale din structura DGASPC; incepind cu 1 aprilie 2014, odata cu aprobarea noii
organigrame, structura Serviciului este urmatoarea: are in componentă următoarele
compartimente : Compartimentul Plasamente de tip familial şi Biroul Management de
caz pentru AMP.
La începutul anului, din punct de vedere statistic, in cadrul Serviciului au existat un
număr de 911 cazuri active – copii şi tineri cu măsuri de protecţie specială. Serviciul
management de caz , prin Compartimentul plasamente de tip familial, a asigurat
managementul de caz pentru situaţiile copiilor intrati in sistemul de protectie : plasamente
instituie la AMP, familii/persoane şi centre rezidenţiale.
În urma instrumentării sesizărilor primite, în cursul anului 2014, s-au instituit
107 măsuri de protecţie speciale - plasamente familiale ( la AMP, familii sau persoane) ,
centre rezidenţiale. Urmare monitorizării cazurilor active, s-au încetat 121 măsuri de
protecţie speciale prin : adoptie, reintegrări în familie, integrare/reintegrare socioprofesională a tinerilor.
In cursul anului 2014, specialistii din cadrul Serviciului au asigurat, la solicitarea
asistentilor sociali din cadrul primăriilor locale, consilierea pe probleme de asistentă
socială in domeniul protectiei copilului - avindu-se in vedere: prevenirea intrării in
dificultate a copiilor din comunităţile locale, precum şi colaborarea dintre DGASPC
Teleorman şi autorităţile publice locale – dar si sprijin practic in instrumentarea cazurilor
din comunitate.
Referitor la adoptia copiilor in primul semestru al anului 2014, au fost
„transferate” către Biroul Adoptii şi post adoptii, un număr de 82 dosare, asigurindu-se
in continuare monitorizarea măsurilor de protectie.
In ceea ce priveste reteaua de asistenti maternali profesionisti şi copiii aflati in
ingrijirea acestora, la începutul anului 2014, reţeaua de asistenţi maternali cuprindea un
nr. de 200 asistenţi maternali profesionişti la care se aflau în plasament 337 copii.
În cadrul Compartimentului plasamente de tip familial au fost
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instrumentate si cazurile copiilor care au savârşit fapte şi nu raspund penal, prin
intituirea masurilor de protecţie specială – supraveghere specializată -, monitorizarea,
precum şi incetarea acestor măsuri de protectie. Numărul de sesizări cu acest specific,
existente in evidenţa compartimentului , in cursul anului 2014 , a fost de 111.
In ceea ce priveste activitatea centrelor teritoriale, în anul 2014, au functionat 4
centre de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati şi pe problematica tinerilor care
urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie, şi 11 centre rezidentiale pentru protectia
copilului cu si fara dizabilitati.
În ceea ce priveşte serviciile acordate copiilor cu dizabilitati, acestea s-au asigurat
în cadrul Complexului de servicii pentru copilul cu nevoi speciale ( are in componenta 4
centre rezidentiale situate in Alexandria) , CTPTFCNS Rosiori de Vede si CTPTFCNS
Alexandria.
Copiii victime ale violentei in propriile familii sau in alte medii (abuzati , neglijati,
exploatati, traficati) care au fost preluati in regim de urgenta, au beneficiat de servicii de
consiliere psihologica, evaluari medicale complexe, suport emotional, pregatirea pentru
transferul catre alte servicii sociale ( centre rezidentiale, asistenti maternali profesionisti,
familii sau persoane) sau reintergrare in familii.
2.Serviciul Adoptii si Postadoptii
În perioada raportată, urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu si a activitatilor
specifice, au fost realizati urmatorii indicatori:
o au fost atestate ca apte să adopte un număr 16 familii/persoane;
o pentru un numar de 80 de copii a fost deschisă procedura de adopţie;
o au fost incredintati in vederea adoptiei (in judetul Teleorman si in alte judete) un
numar de 14 copii;
o in aceasta perioada au fost incuviintate un numar de 12 adoptii;
o numărul adopţiilor aflate în monitorizare post adopţie – 48.
o In cadrul serviciului sunt un numar de 132 dosare active, cu minori, pentru care s-a
stabilit ca finalitate a planului individualizat de protectie adoptia.
3. Compartimentul Evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi
În cursul anului 2014, au intrat in evidenta Compartimentului un număr de 150 de
cazuri- grad de handicap, cu 9 cazuri mai mult fata de anul 2013.
4. Serviciul Interventie in Regim de Urgenta in domeniul Asistentei Sociale
În anul 2014, serviciul a asigurat preluarea sesizărilor primite, in numar de 399. in
urma analizării situatiilor prezentate, s-au făcut propuneri de instituiri de măsuri de
protectie - plasament in regim de urgenţă - pentru un număr de 76 de copii, 2 cupluri
mama si copil, 2 adulti , care ulterior, au ajuns in serviciile de protectie din structura
DGASPC Teleorman.
5. Biroul de evaluare si consiliere psihologica pentru parinti si copii a fost
infiintat la 1 aprilie 2014 si conform atributiilor pe care le are, pana in prezent a
desfasurat urmatoarele activitati:
1. Pentru evaluarea situatiei privind tulburarile de comportament ale unor copii
aflati in plasament la CTPTF Alexandria si CTPTF Rosiorii de Vede,
2. Activitati de evaluare si consiliere psihologica pentru un numar de 307 cazuri;
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3. Activitati in vederea reevaluarii planurilor individualizate de protectie;
4. A fost asigurata prezenta unui psiholog la solicitarile instantei pentru audierea
unor minori;
5. Activitati specifice Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap prin
intermediul psihologului desemnat pentru asta;
6. Pregatirea profesionala a 17 persoane care au solicitat eliberarea atestatului de
asistent maternal profesionist si pregatirea continua a 73 de asistenti maternali
profesionisti.
În domeniul persoanei adulte, Directia Generală de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Teleorman si-a structurat activitatea in urmatoarele directii:

I . Furnizarea serviciilor sociale pentru beneficiarii din centrele
rezidentiale
In cadrul DGASPC au functionat trei centre rezidentiale :
- Centrul de ingrijire si asistenta Olteni (CIA)
- Centrul de ingrijire si asistenta Videle(CIA)
- Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Videle (CRRN), ultimele
doua centre fiind grupate in Complexul de servicii pentru persoana adulta cu handicap
Videle.
Evolutia numărului beneficiarilor din centrele rezidenţiale , în anul 2014, se prezintă
astfel:
Locatii

01.01.2014

Total
iesiri
12
5
0

22.12.2014

51
55
19

Total
intrari
11
6
1

C.I.A.Olteni
C.I.A.Videle
C.R.R.N.
Videle
Total

125

18

8

126

50
56
20

Structurile din cadrul DGASPC Teleorman care acordă servicii persoanelor adulte
cu/ fara handicap aflate in familii sau comunitate sunt :
- Serviciul Asistenţă Sociala ;
- Serviciul de Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap ;
- Secretariatul Comisiei de Evaluare a persoanelor cu handicap adulte ;
Activitatea structurilor de specialitate a urmarit, cu preponderenta, implementarea
legislatiei in vigoare privind acordarea prestatiilor si facilitatilor sociale persoanelor cu
handicap, in functie de gradul de handicap şi valabilitatea certificatelor de handicap.
In anul 2014 au fost evaluate complex in vederea incadrarii in grad si tip de
hamdicap 4450 persoane.
Dosarele persoanelor ce au solicitat incadrarea in grad de handicap si au avut
recomandarea Serviciului de Evaluare Complexa pentru incadrare/neincadrare in grad de
handicap, au fost analizate si solutionate de catre Comisia de Evaluare a Persoanelor
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Adulte cu Handicap Teleorman, pe parcursul a 58 sedinte pe anul 2014 din care 47 au
fost sedinte ordinare si 11 sedinte extraordinare.
Din totalul de 4450 de persoane care au solicitat incadrarea intr-un grad de
handicap, un numar de 1311 au fost cazuri noi si un numar de 3139 au fost reevaluari
periodice.
Alte activitati relizate in anul 2014 in cadrul DGASPC Teleorman
1. imbunătătirea comunicarii cu beneficiarii serviciilor sociale.
Reclamaţiile clienţilor au fost luate în evidenţă şi tratate cu toată seriozitatea, urmărinduse rezolvarea lor până la obţinerea unui rezultat pozitiv în acest sens, in interesul
petentului;
2. responsabilizarea autorităţilor publice locale , prin indrumare metodologică, în ceea
ce priveşte obligatiile pe care le au in oferirea de servicii sociale la nivel local, conform
legislaţiei în vigoare.

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului
Teleorman, instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică are în
coordonare un număr de şapte servicii publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor: Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele, Zimnicea, Videle,
Drăgăneşti Vlaşca şi Gratia.
Prin Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleorman
s-a realizat aplicarea prevederilor actelor normative, în vigoare, care reglementează
activitatea de evidenţă a persoanelor şi activitatea de stare civilă privind înregistrarea la
termenele legale a tuturor actelor şi faptelor de stare civilă, precum şi operarea zilnică a
menţiunilor ce conduc la modificarea statutului civil al persoanei.
În anul 2014, la compartimentele de specialitate din judeţ s-au întocmit 39224 acte
de identitate din care, 38271 cărţi de identitate şi 953 cărţi provizorii de identitate.
În anul 2014 au fost organizate şi efectuate 102 acţiuni de îndrumare şi control în
domeniul de referinţă, cu menţiunea că activitatea de stare civilă desfăşurată de ofiţerii de
stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele,
Videle şi Zimnicea a fost verificată de două ori în acest an.
Cu ocazia controalelor efectuate, funcţionarii publici din cadrul Biroului de Stare
Civilă al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Teleorman, au
îndrumat delegaţii cu atribuţii de stare civilă din cadrul primăriilor să-şi însuşească şi să
aplice prevederile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată(2),
precum şi ale Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de
stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2001, având în vedere elementele de noutate
inserate în aceste acte normative în temeiul cărora se desfăşoară activitatea de stare civilă.
S.P.C.J.E.P. Teleorman prin Compartimentul de specialitate a primit un număr de
27 cereri de schimbare a numelui/prenumelui pe cale administrativă. Ca urmare a
referatelor întocmite în baza verificărilor efectuate în documentele anexate la cererile de
schimbare a numelui pe cale administrativă, cu propuneri de admitere a acestora, au fost
emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 25 dispoziţii de admitere, iar 2
dosare au fost restituite în vederea completării.
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Conform prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,
republicată(2), coroborate cu dispoziţiile metodologiei stării civile, s-au
întocmit/transmis 431 extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă şi la cererea
D.E.P.A.B.D., 11 certificate de stare civilă.
Prin Serviciul Informatic se întreţine şi reface infrastructura reţelei de comunicaţii
existentă în consiliul judeţean la care sunt conectate un număr de 100 calculatoare, din
care 3 servere, se administrează şi actualizează site-ul consiliului judeţean.
Prin site-ul web se prezintă judeţul, consiliul judeţean şi activitatea acestuia,
şedinţele de consiliu şi hotărârile consiliului judeţean dând posibilitatea cetăţenilor de a
descărca online acte şi formulare necesare în relaţia cu autoritatea publică judeţeană.
De asemenea, aici se oferă informaţii privind licitaţii şi concursuri organizate,
comunicate de presă privind activitatea consiliului judeţean şi a serviciilor publice din
subordine, precum şi alte activităţi educative, culturale şi sportive organizate în acest an.
Serviciul Informatic a avut contracte de prestări servicii, service IT cu un număr
de şase primării.
În anul 2014, Direcţia Generală de Pază a Judeţului Teleorman, în baza
contractelor de pază şi ordine publică a asigurat paza pentru un număr de nouă beneficiari
din care, şapte instituţii publice şi două societăţi comerciale.
Serviciul de Deservire, Pază şi Protocol asigură şi întreţine curăţenia în Palatul
Administrativ, precum şi paza acestuia şi a altor instituţii din subordine în baza
contractelor de prestării servicii.
De asemenea, întreţine buna funcţionare a instalaţiei electrice şi a instalaţiei
tehnico-sanitare şi termice, precum şi exploatarea în bune condiţii a centralei telefonice.
Camera Agricola Judeţeană este instituţie publică cu personalitate juridică, în
subordinea Consiliului Judeţean şi în coordonarea tehnico-metodologica a MADR,
finanţată din subvenţii de la bugetul de stat şi venituri proprii.
Au fost organizate cursuri de formare profesională, calificare şi de instruire, care
au avut ca tematică:
-iniţiere şi calificare a producătorilor agricoli;
- instruire/informare şi consiliere a producătorilor agricoli privind Normele de
ecocondiţionalitate, codul de bune practici agricole, PNDR 2014-2020, schimbări
climatice, produse tradiţionale;
-priorităţi MADR privind politica de dezvoltare rurală 2014-2020;
- strategia naţională a României privind schimbările climatice 2013-2020;
- ghid privind adaptarea la schimbările climatice
Prin specialiştii Camerei Agricole s-a acordat consultanţă de specialitate
fermierilor. S-au infiintat loturi demonstrative prin grija specialistilor de la centrele locale
in legumicultura si cultura mare. S-au facut vizite in teren, evaluri si rapoarte finale cu
recomandari pentru fermieri.
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