CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN
PREŞEDINTE

RAPORT
privind modul de îndeplinire a atribuŃiilor proprii
şi a hotărârilor Consiliului JudeŃean Teleorman pe anul 2011
Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede la art. 104 alin. (3) lit. „b” ca atribuŃie a preşedintelui
consiliului în relaŃia cu consiliul judeŃean a prezentării, anual sau la cerere, de rapoarte
cu privire la modul de îndeplinire a atribuŃiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeŃean.
Preşedintele Consiliului judeŃean reprezintă judeŃul în relaŃiile cu celelalte autorităŃi
publice şi juridice române şi străine, precum şi în justiŃie, răspunde de buna funcŃionare a
aparatului de specialitate al Consiliului judeŃean, pe care îl conduce şi asigură respectarea
prevederilor ConstituŃiei României, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi
ordonanŃelor de Guvern, a hotărârilor Consiliului judeŃean, precum şi a altor acte
normative.
În acest sens, 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
atribuŃiilor reieşite din acestea prin stabilirea pentru direcŃiile şi compartimentele
independente din aparatul de specialitate şi instituŃiile publice din subordine, a
obligaŃiilor care le revin pentru aducerea la îndeplinire a acestora.
Aparatul de specialitate al Consiliului judeŃean şi al instituŃiilor publice din
subordine, sub conducerea preşedintelui, vicepreşedintilor sau secretarului judeŃului, în
funcŃie de domeniul de activitate coordonat au iniŃiat proiecte de hotărâri sau de dispoziŃii
pentru funcŃionarea în bune condiŃii a administraŃiei publice judeŃene.
Proiectele de hotărâri, precum şi alte documente pregătitoare, potrivit legii
organice au fost temeinic fundamentate cu privire la necesitate, oportunitate, legalitate,
identificarea surselor de finanŃare, 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 condiŃii a şedintelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului
judeŃean.
În desfăşurarea şedintelor am respectat procedurile prevăzute de legea organică şi
Regulamentul de organizare şi funcŃionare al Consililui JudeŃean Teleorman, fapt ce a
permis formularea de întrebări, interpelări, exprimări de opinii şi argumente, ori
amendamnete în legătură cu proiectele de hotărâri supuse dezbaterii, pentru exercitarea
votului în cunoştinŃă de cauză.
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Trebuie remarcată buna conlucrare a structurilor tehnice din aparatul preşedintelui,
cu comisiile de specialitate ale consiliului judeŃean 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, susŃinerea şi rezolvarea intereselor locuitorilor judeŃului
nostru.
În exercitarea mandatului potrivit competenŃelor prevăzute de legea administraŃiei
publice locale, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2011, Consiliul JudeŃean Teleorman
s-a întrunit în 18 şedinŃe de plen din care 12 şedinŃe ordinare şi 6 şedinŃe extraordinare,
adoptând conform atribuŃiilor ce-mi revin potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 a
administraŃiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, un
număr de 169 de hotărâri ce au vizat diverse domenii de activitate, cum ar fi:
• Economic, buget – finanŃe
- 40 hotărâri
• Administrarea patrimoniului judeŃului
- 20 hotărâri
• Asocieri pentru realizarea de obiective de interes public - 5 hotărâri
• AsistenŃă medicală
- 8 hotărâri
• AsistenŃă socială şi protecŃia copilului
- 6 hotărâri
• Resurse umane
- 20 hotărâri
• Transport public de persoane
- 18 hotărâri
• Comunicare, cultură, sport, ONG-uri
- 2 hotărâri
• AdministraŃie publică locală
- 15 hotărâri
• Urbanism şi amenajarea teritoriului
- 5 hotărâri
• ProtecŃia mediului
- 3 hotărâri
• Alte domenii de activitate – (modificări şi completări de hotărâri, mandate
speciale reprezentanŃilor consiliului judeŃean, desemnarea unor reprezentanŃi în consilii
de administraŃie, etc)
- 27 hotărâri
În aplicarea acestor hotărâri, în calitate de preşedinte al consiliului judeŃean am
emis un număr de 749 dispoziŃii cu caracter normativ sau individual, care pentru a deveni
executorii au fost comunicate instituŃiilor şi persoanelor fizice sau juridice interesate în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Cele 749 dispoziŃii au vizat domenii ca: reursele uname şi salarizării,
urbanismului, amenajării teritoriului şi disciplinei în construcŃii, al achiziiŃiilor publice ,
al modificării stării civile prin schimbarea numelui şi/sau prenumelui pe cale
administrativă, precum şi constituirea de comisii pentru recepŃia unor lucrări pe drumurile
judeŃene, de organizare şi aplicare a unor proceduri de licitaŃie, comisii pentru consursuri
şi de soluŃionare a contestaŃiilor, pentru admiterea/ieşirea de persoane vârstnice în/din
Căminele de la Cervenia şi Furculeşti, organizarea Grupului de lucru constituit la nivelul
Consiliului JudeŃean Teleorman pentru buna desfăşurare a planului anual european de
distribuŃie de ajutoare PEAD 2011, etc
În anul 2011 s-au înregistrat şi soluŃionat conform prevederilor legale,
un număr de 34 petiŃii şi s-au primit în audienŃă peste 200 de cetăŃeni, dar aceste cifre nu
exprimă întreaga activitate din instituŃie pentru că zilnic se prezintă cetăŃeni care solicită
relaŃii şi consultaŃii cu privire la domneniile de activitate din competenŃa autorităŃii
publice judeŃene.
Cu privire la rolul Consiliului JudeŃean, în conformitate cu prevederile ConstituŃiei
României şi ale Legii administraŃiei publice locale, pentru coordonarea activităŃii
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consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale am pus un accent deosebit pentru realizarea
serviciilor publice de interes judeŃean.
Colaboarea cu primarii unităŃilor administrativ-teritoriale s-a aflat pe primul loc
între preocupările autorităŃii publice judeŃene şi a avut drept rezultat promovarea şi
realizarea unor proiecte de infrastructură sau din programul privind măsurile de protecŃie
a mediului prin creşterea suprafeŃelor împădurite în judeŃul Teleorman .
Astfel, ca urmare a programului PEAD 2011, s-au acordat ajutoare alimentare
categoriilor de persoane cele mai defavorizate din judeŃul nostru.
Ajutoarele alimentare provin din stocurile de intervenŃie comunitare destinate
categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi de acestea au beneficiat ,
un număr de 77.323 persoane din judeŃul nostru, din care:
- 21.696 persoane ce primesc venitul minim garantat ;
- 7.296 persoane cu handicap grav şi accentuat adulŃi şi copii, neinstituŃionalizaŃi;
- 39.338 şomeri care beneficiază de indemnizaŃia de şomaj acordată potrivit
prevederilor Legii nr.76/2002;
- 8.993 pensionarii ai sistemului public de pensii ale căror drepturi, obŃinute din
pensie sau, după caz, din pensii cumultate, se află sub 400 lei /lună.
Potrivit acestui program au fost distribuite unei persoane: 13 kg făină, 9 kg mălai,
1,6 kg paste făinoase, 1 kg biscuiŃi, 8 kg. orez, 1,5 kg lapte praf.
În anul 2011 au fost livrate prin intermediul Consiliului JudeŃean Teleorman către
primăriile din judeŃ în semestrul al-II-lea, 930.756 kg. făină, 651.715 kg. mălai, 136.705
kg. paste făinoase, 72715 kg. biscuiŃi, 573.178 kg. orez şi 119.384 kg. lapte praf.
În cele ce urmează voi detalia câteva din direcŃiile în care pe parcursul anului 2011,
s-a acŃionat constant pentru a se asigura creşterea calităŃii vieŃii locuitorilor judeŃului
nostru.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, la cererea consiliilor locale sau a
primarilor, cât şi a instituŃiilor publice din subordinea Consiliului judeŃean, am acordat
asistenŃă şi consultanŃă juridică asigurând redactarea actelor procedurale, cât şi
reprezentarea la instanŃa de judecată.
Au solicitat sprijin şi au primit comunele: Ştorobăneasa, Vedea, Traian, Măgura,
Islaz, Salcia, Zîmbreasca şi Gratia.
Dintre instituŃiile subordonate Consiliului JudeŃean Teleorman, au solicitat
asistenŃă juridică (întocmire documentaŃie şi reprezentare la instanŃele judecătoreşti)
Centrul JudeŃean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii TradiŃionale Teleorman şi
Camera Agricolă Teleorman;
Activitatea juridică în anul 2011, a fost solicitată, mai ales presiunii exercitate de
instituŃii ale statului.
În 12 luni au fost înregistrate un număr de 63 dosare noi, pe lângă cele 25 aflate
în diferite stadii procesuale din anii anteriori. Dintre acestea, 18 dosare privesc hotărâri
ale Consiliului JudeŃean Teleorman, fiind câştigate definitiv si irevocabil 10 dosare, alte 6
sunt in curs de judecată, iar 2 dosare au fost pierdute.
Pentru aceste dosare, a fost asigurată participarea şi reprezentarea la şedinŃele de
judecată, atât la cele 5 judecătorii din judeŃ, cât şi la instanŃele superioare (Tribunalul
Teleorman, Curtea de Apel Bucureşti).
Din punct de vedere al obiectului acestor dosare, cele mai multe dosare au privit
acŃiuni formulate în baza Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, acŃiuni
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privind pretenŃii băneşti, obligaŃii de a face, litigii de muncă, plângeri contravenŃionale si
altele.
Buna administrare a patrimoniului financiar şi fizic al judeŃului Teleorman a
constituit principala preocupare a autorităŃii executive judeŃene.
In exercitarea atribuŃiilor proprii în calitate de ordonator principal de credite, am
întocmit proiectul bugetului judeŃului şi contul de încheiere a exerciŃiului bugetar în
condiŃiile şi la termenele prevăzute de actele normative în vigoare.
Proiectul de buget al judeŃului a fost aprobat cu o prevedere la venituri şi cheltuieli
de 288.856 mii lei.
Pe parcursul exerciŃiului bugetar al anului 2011, bugetul propriu al judeŃului a fost
rectificat succesiv, astfel încât să se asigure conformitate, în funcŃie de încasarea
veniturilor şi de modificările legislative apărute pe parcursul anului.
Rectificările bugetare realizate în cursul anului 2011 au avut în vedere şi
reorganizările instituŃionale la nivelul bugetului propriu al judeŃului nostru.
Odată cu bugetul propriu al judeŃului pe anul 2011 au fost aprobate şi bugetele de
venituri şi cheltuieli, numărul de personal şi fondul salariilor de bază ale unui număr de
15 instituŃii şi servicii publice din subordinea Consiliului JudeŃean Teleorman.
Un număr de 9 instituŃii şi servicii publice sunt finanŃate potrivit art.67 alin (1)
litera „ b” din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, atât din venituri proprii
cât şi din subvenŃii de la bugetul propriu al judeŃului şi anume:
- Serviciul Public Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor
- Centrul JudeŃean de Conservare şi Promovare a Culturii TradiŃionale
- Muzeul JudeŃean Teleorman
- Serviciul Informatic
- Serviciul de Cooperare Internă şi InternaŃională
- Serviciul Deservire, Pază şi Protocol
- Camera Agricolă Teleorman
- Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia
- Căminul pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti
Am asigurat finanŃarea integral din fonduri ale bugetului propriu al judeŃului, în
vederea funcŃionării, următoarelor 5 instituŃii publice de interes judeŃean:
- Centrul Scolar pentru EducaŃie Inclusivă Alexandria
- Centrul Scolar pentru EducaŃie Inclusivă Roşiori de Vede
- Centrul de Resurse şi AsistenŃă EducaŃionlă Alexandria
- Biblioteca JudeŃeană ,, Marin Preda”
- DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului
DirecŃia Generală de Pază Teleorman este singura instituŃie publică în subordinea
Consiliului judeŃean finanŃată numai din venituri proprii.
Având în vedere prevederile HGR nr. 212/2011 privind aprobarea Programului de
interes naŃional ,, Dezvoltarea reŃelei naŃionale de cămine pentru persoanele vârstnice”
prin Hotărârile Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 37 şi 38 din 27 martie 2011, au fost
înfiinŃate Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia, respectiv Furculeşti, servicii
publice de interes judeŃean, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Centrelor de
Sănătate Cervenia şi Furculeşti.
În egală măsură s-a avut în vedere asigurarea finanŃării cheltuielilor curente şi de
capital pentru lucrările de întreŃinere şi reabilitare a drumurilor judeŃene pentru care s-au
cheltuit 36.466 mii lei, din care:
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- 8.762 mii lei (24%) = sume defalcate din TVA pentru finanŃarea drumurilor
judeŃene, alocate prin Legea nr. 286/2010 cu privire la bugetul de stat pe anul 2011;
- 27.704 mii lei ( 70,32%) = sume alocate din fonduri proprii.
Totodată, s-a urmărit realizarea obiectivelor de investiŃii, atât a lucrărilor noi cât şi
a celor aflate în continuare şi trebuie subliniat faptul că s-a acordat o importanŃă deosebită
pentru asigurarea prefinanŃării şi cofinanŃării lucrărilor aflate în derulare la obiectivele de
investiŃii finanŃate din fonduri externe nerambursabile, prin sume alocate din fonduri
proprii, dar şi prin trageri din cele trei contracte de credit pentru investiŃii încheiate cu
CEC BANK S.A.
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (3) litera ,,a” din Legea administraŃiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, modificată şi completată,
în anul 2011, a fost elaborat ,,Contul de execuŃie al bugetului propriu al judeŃului pe anul
2010” şi anexele la acesta privind execuŃia de casa a veniturilor, pe structura clasificaŃiei
bugetare şi a cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate şi a destinaŃiilor stabilite
pentru anul 2010, care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului JudeŃean nr. 55 din 27
mai 2011.
În calitate de ordonator principal de credite, am urmărit îndeplinirea
corespunzătoare a atribuŃiilor pe linie financiar-contabilă prevăzute de Legea nr.
215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, modificată şi completată
şi Legea nr. 82/1992 a contabilităŃii, a modului de realizare a veniturilor, angajarea,
lichidarea şi ordonanŃarea cheltuielilor, în limita creditelor bugetare aprobate şi a
veniturilor bugetare posibil de încasat, organizarea şi Ńinerea la zi a contabilităŃii şi
prezentarea la termen a situaŃiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare şi
a execuŃiei bugetare.
AchiziŃiile publice au fost principalul element pentru realizarea activităŃilor de
dezvoltare şi funcŃionare a Consiliului judeŃean, astfel că prin compartimentul de
specialitate , s-au desfăşurat următoarele proceduri de :
- cereri de oferte pentru furnizare de produse şi pentru achiziŃia publică de servicii;
- licitaŃii deschise pentru execuŃia lucrărilor de întreŃinere curentă şi periodică
pentru drumurile judeŃene în vederea încheierii unui acord-cadru şi pentru achiziŃii
publice de servicii (Asigurarea verificării realizării corecte a execuŃiei lucrărilor de
construcŃii la drumurile judeŃene);
- şi o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunŃ de participare
a fost aplicată pentru contractarea unei finanŃări rambursabile interne/externe in valoare
de 20.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de investitii publice de interes
judetean.
Asigurarea bunei funcŃionări a reŃelei de drumuri publice s-a făcut prin lucrări de
investiŃii şi prin lucrări de reparare şi întreŃinere curentă şi au constat în următoarele:
reabilitare tronson DJ 703, Siliştea Gumeşti-Ciolăneşti, reabilitare DJ 612B Satu VechiDrăcşenei-Beuca-Dobroteşti, reabilitare DJ 601F, Coşoteni-Albeşti, reabilitare DJ 601F,
Albeşti-Mavrodin, reabilitare DJ 611, lim. judeŃ Giurgiu-Gratia –Sîrbeni-lim. judeŃ
DâmboviŃa, reabilitare DJ 506, Negreni-Tătărăştii de Jos, reabilitare DJ 612, BăbăiŃaOrbeasca şi reparaŃie capitală pod pe DJ 612, peste pârâul ClăniŃa la BăbăiŃa.
S-au realizat lucrări de întreŃinere pe 10 drumuri judeŃene (DJ 503, DJ 504, DJ 506,
DJ 506A, DJ 601C, DJ 612, DJ 612A, DJ 653, DJ 679B, DJ 703) şi un drum comunal
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(DC 48), aflat în administrarea Consiliului JudeŃean Teleorman, la varianta ocolitoare a
podului amplasat pe DJ 504B, peste pârâul Cîinelui la Gărăgău, la podul amplasat peste
pârâul CălmăŃuiu la Crîngeni, la podul amplasat pe DJ 504, peste râul Teleorman, la
Cernetu, la podeŃul amplasat pe DJ 653 în localitatea Dracea, la podeŃul amplasat pe DJ
601F, în localitatea Dulceanca precum şi pentru montarea indicatoarelor rutiere pe 4
drumuri judeŃene (DJ 504, DJ 506, DJ 653,DJ 703).
Au fost efectuate recepŃii finale privind lucrările efectuate pe 11 drumuri judeŃene
( DJ 503, DJ 503A, DJ 504, DJ 504B,DJ 506, DJ 506A, DJ 601B, DJ 601C, DJ 612, DJ
612A, DJ 703) la podul amplasat pe DJ 703 km 98+642 peste pârâul Tecuci, la Tecuci, la
podul amplasat pe DJ 653, km 79+800, peste pârâul CălmăŃuiu, la Balta Sărată .
În anul 2011 am eliberat 56 acorduri, 49 autorizaŃii pentru amplasarea sau
executarea de lucrări în zona drumurilor publice judeŃene şi s-au realizat 10 contracte de
utilizare a zonei drumurilor judeŃene.
Pentru mai buna deplasare a locuitorilor judeŃului cu mijloacele auto de transport în
comun am actualizat Programul de transport public judeŃean de persoane prin curse
regulate, valabil pentru perioada 2008-2013, în funcŃie de cerinŃele locuitorilor din
localităŃile judeŃului.
Contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeŃean de
persoane prin curse regulate încheiate cu operatorii de transport rutier au fost prelungite
prin act adiŃional până la data de 30 aprilie 2013.
Au fost efectuate 38 de controale în cadrul programului comun al Consiliului
JudeŃean Teleorman cu Inspectoratul de PoliŃie al JudeŃului Teleorman , privind circulaŃia
pe drumurile publice judeŃene a vehiculelor rutiere cu greutăŃi şi/sau dimensiuni de
gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute de OrdonanŃa de Guvern nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, cântărindu-se un număr de 57 autovehicule la care nu s-au
constatat abateri de la actele normative în vigoare precum şi controlul la 19 operatori de
transport rutier care efectuează serviciul de transport public judeŃean de persoane prin
curse regulate în conformitate cu Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007.
Au fost eliberate 12 licenŃe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeŃean de persoane prin curse regulate speciale unui număr de 6 operatori de
transport rutier.
Prin Compartimentul Monitorizare Servicii Publice am încheiat contracte:
- de administrare cu : DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului
Teleorman, AgenŃia de PlăŃi şi IntervenŃii pentru Agricultură-Centrul JudeŃean Teleorman
şi Consiliile Locale ale Comunelor Balaci, Dobroteşti şi Furculeşti;
- de comodat cu Serviciul de TelecomunicaŃii Speciale Unitatea Militară 0572
Bucureşti, Căminul pentru Persoane Vârstnice Cervenia şi Căminul pentru Persoane
Vârstnice Furculeşti;
- de servicii cu DirecŃia Generală de Pază a JudeŃului Teleorman.
Atragerea fondurilor europene a constituit şi în anul 2011 una din principalele
surse pentru realizarea programului de dezvoltare a judeŃului nostru.
În perioada la care ne referim au fost finalizate două proiecte finanŃate de Uniunea
Europeană, respectiv:
Strategia de dezvoltare durabilă a judeŃului Teleorman 2010-2020 – cu o
valoare totală de 88.213,60 lei ;
Reabilitare DJ 506 Cervenia-Vităneşti-BăbăiŃa, unde s-au realizat 17
km+400m cu o cheltuială de 36.113.995,60 lei .
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Deasemenea au fost implementate un număr de 11 proiecte (dintre care patru
proiecte
sunt
contractate
din
anul
anterior)
şi
anume
:
1. AchiziŃie echipamente specifice pentru îmbunătăŃirea capacităŃii şi calităŃii
sistemului de intervenŃie în situaŃii de urgenŃă şi pentru acordarea asistenŃei medicale de
urgenŃă şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud Muntenia (ISU)
2. „Reabilitare DJ 701, limită jud. Dîmbovita-Gratia -Poeni-Siliştea-Scurtu MareSlăveşti-Ciolăneşti-Zîmbreasca-Dobroteşti “
3.„Reabilitare Spital JudeŃean de UrgenŃă Alexandria, judeŃul Teleorman”
4. „Elaborarea planului cadastral pentru drumurile judeŃene din judeŃul Teleorman
şi Strategie comună de dezvoltare a infrastructurii în judeŃul Teleorman şi oraşul Belene “
5. „Reabilitarea infrastructurii drumului judeŃean 504 Cernetu(DJ 506) –
Alexandria (E70) repararea şi reconstrucŃia drumului PVN 1026, Zagrazhden-port
Zagrazhden şi repararea drumului municipal ІV 11042 (PVN 1020), Iskar- Slavovitsa,
districtul Pleven” cu stadiul fizic realizat in procent de 20%.
6. „Elaborarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea reŃelei de drumuri,
drum expres, limita judeŃului Olt, punct de trecere al frontierei Turnu Măgurele –
Nikopol, tronson I Segarcea Vale – LiŃa – Turnu Măgurele (intersectie cu DN 52) şi
drumul PVN2002-II-52 Dekov – Byala Voda – Kulina Voda, municipalitatea oraşului
Belene” cu stadiul fizic realizat in procent de 50%. In anul 2011 cheltuielile realizate in
cadrul acestui proiect insumeaza valoarea de 20.000,00 lei .
7. „Elaborarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea reŃelei de drumuri,
drum expres de legatura, limita judeŃului Olt, punct de trecere al frontierei Turnu
Măgurele – Nikopol, tronson II, Uda Clocociov -Saelele – Lunca şi drumul PVN1003-III5202 Dekov - Belene – HTK - Belene, municipalitatea oraşului Belene” stadiul fizic
realizat in procent de 50%. In anul 2011 cheltuielile realizate in cadrul acestui proiect
insumeaza valoarea de 24.000,00 lei .
8. „Elaborarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea retelei de drumuri,
drum expres de legatura, limita judetului Olt, punct de trecere al frontierei Turnu
Măgurele – Nikopol, tronson III, Beciu – Plopii Slăviteşti – Slobozia Mândra şi drumul
PVN1005-III-5202 Belene – NPP Belene, municipalitatea oraşului Belene” stadiul fizic
realizat in procent de 50%. In anul 2011 cheltuielile realizate in cadrul acestui proiect
insumeaza valoarea de 24.000 ,00 lei .
9. „Personal European pentru Administratie Publică” stadiul fizic realizat in
procent de 30%. In anul 2011 cheltuielile realizate in cadrul acestui proiect insumeaza
valoarea de 3000,00 lei .
10. „ Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate in perimetrele de
ameliorare Mavrodin, comuna Mavrodin si Saele, comuna Saelele, judetul Teleorman”
11. „Programul privind măsurile de protecŃie a mediului prin creşterea suprafeŃelor
împădurite în judeŃul Teleorman pe perioada 2011-2020” stadiul fizic realizat in procent
de 15%.
Au fost depuse 3 proiecte pentru accesare de fonduri europene si de stat, din care:
-două proiecte pentru accesare fonduri de stat, respectiv:
1. ,,Eficientizarea consumului de energie termică pentru Spitalul JudeŃean de
UrgenŃă Alexandria, Spitalul de Psihiatrie Poroschia şi Spitalul de Psihiatrie Cronici
Balaci’’
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2. ” ImbunătăŃirea calităŃii mediului pentru împădurirea terenurilor degradate,
reconstrucŃia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor ” pentru 8 localităŃi din judeŃ,
respectiv: Traian, Bragadiru, Călineşti, Lisa, Seaca, Balaci, Salcia, Orbeasca.
-şi un proiect pentru accesare de fonduri europene:
-“Realizarea studiului de fezabilitate pentru drumul judeŃean DJ 642 limita judeŃ
Olt - Moldoveni -Islaz, km 60 + 000 - 69 + 550 (9,550 km)”
-Valoarea totală a proiectelor aflate in implementare in anul 2011 este de
306.935.577,59 lei
-Valoarea totală a Cererilor de FinanŃare depuse pentru accesare de fonduri
europene şi de stat este de 4.598.017,20 lei.
Informarea locuitorilor judeŃului s-a făcut prin mijloacele de comunicare în masă
precum şi prin informaŃii postate pe pagina proprie de internet.
Pornind de la realitatea că mulŃi cetăŃeni se informează prin intermediul
internetului, informaŃiile cu privire la activităŃile, acŃiunile Consiliului judeŃean 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.
Astfel, pe parcursul anului 2011, au fost transmise mass-media peste 350
comunicate, anunŃuri, informări de presă, dintre care majoritatea au apărut în presa scrisă
locală sau au fost difuzate prin audio-vizualul local şi care au fost publicate în toatalitate
pe pagina de internet.
Tot prin site-ul propriu am asigurat şi publicarea informaŃiilor de interes public,
care se comunică din oficiu, iar prin compartimentul de specialitate am răspuns în termen
legal celor 16 petenŃi (instituŃii sau persoane fizice) care ni s-au adresat în cursul anului
2011.
O realizare din programul sportiv a constituit-o sportul de performanŃă; au
beneficiat de premii în valoare de 10.000 lei primii 20 de sportivi de performanŃă
clasificaŃi pe anul 2011 în ierarhia DirecŃiei JudeŃene de Sport, precum şi primele 3
echipe cu performanŃe la nivel naŃional
Prin DirecŃia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, am organizat în luna martie
2011, cursuri de perfecŃionare pentru persoanele cu responsabilităŃi în domeniul
autorizării construcŃiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului de la nivelul tuturor
localităŃilor judeŃului la care au participat 88 specialişti.
În anul 2011 am emis un număr de 204 certificate de urbanism, 198 de avize ale
structurii de specialitate din cadrul Consiliului judeŃean necesare emiterii certificatelor de
urbanism de către primarii localităŃilor din judeŃ, 36 autorizaŃii de construire, precum şi
41 de avize ale structurii de specialitate din cadrul Consiliului judeŃean necesare emiterii
autorizaŃiilor de construire de către primarii localităŃilor din judeŃ.
Deasemenea, am prelungit termenele de valabilitate la un număr de 49 de certificate
de urbanism şi 6 autorizaŃii de construire.
Au fost eliberate 87 avize ca urmare a controalelor Comisiei Tehnice de Arhitectură,
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, organizând prin personalul de specialitate 19
controale la primăriile din judeŃ, în vederea rezolvării scrisorilor şi reclamaŃiilor primite
de la cetăŃeni.
Asigurarea asistenŃei sociale şi de sănătate s-a îmbunătăŃit simŃitor în anul 2011 ca
urmare a faptului că prin Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr.37 din 28 martie
2011, s-a aprobat înfiinŃarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia prin
reorganizarea Centrului de Sănătate Cervenia. Căminul a fost înfiinŃat pentru o capacitate
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de 50 de locuri, iar pentru amenajarea acestuia astfel încât să respecte standardele de
calitate conform legislaŃiei în vigoare, Consiliul JudeŃean Teleorman a asigurat finanŃarea
sumei de 489 mii lei din fonduri proprii. S-a încheiat contractul de finanŃare prin
Program cu Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale în data de 31 martie 2011,
astfel încât finanŃarea a început la 1 aprilie 2011, pe o perioadă maximă de 33 luni.
Valoarea totală a proiectului este de 2.328 mii lei.
Prin Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 38 din 28 martie 2011, s-a
aprobat înfiinŃarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti prin reorganizarea
Centrului de Sănătate Furculeşti, în cămin cu o capacitate de 40 de locuri, fapt pentru
care s-a asigurat finanŃarea din fonduri proprii cu suma de 270 mii lei pe o perioadă de 33
luni. Valoarea totală a proiectului este de 1.863 mii lei.
Centrul de Sănătate ,,Regele Carol I” DeparaŃi, nu a fost reorganizat în cămin
pentru persoane vârstnice datorită costurilor ridicate a amenajărilor necesare pentru
respectarea standardelor de calitate, ulterior prin Hotărârea Consiliului JudeŃean
Teleorman nr. 51 din 22 aprilie 2011, am aprobat asigurarea pazei imobilului, fiind
proprietate publică a judeŃului Teleorman.
Controlul utilizării fondurilor şi a patrimoniului judeŃean s-a realizat în
conformitate cu Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern şi a Normelor
metodologice de organizare şi funcŃionare a auditului public intern ale Consiliului
JudeŃean Teleorman.
Auditorii interni din cadrul aparatului de specialitate au elaborat Raportul anual de
audit public intern pe anul 2011 al Consiliului JudeŃean Teleorman şi au efectuat Auditul
activitatii financiar contabile la Centrul JudeŃean de Conservare si Promovare a Culturii
TradiŃionale, la Muzeul JudeŃean Teleorman, la Serviciul de Cooperare Internă si
InternaŃională, precum şi al activităŃii de gestiune a resurselor umane de la Consiliul
JudeŃean Teleorman, neconstatându-se abateri cu caracter financiar sau fapte care potrivit
legii constituie infractiuni.
După cum am mai menŃionat ceva mai sus, activitatea Consiliului JudeŃean
Teleorman se realizează şi prin intermediul serviciilor şi instituŃiilor publice subordonate
cu personalitate juridică a căror activitate a fost reglementată prin hotărâri adoptate de
autoritatea publică judeŃeană sau prin dispoziŃii emise de preşedinte.
Astfel, Centrul JudeŃean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
TradiŃionale Teleorman cuprinde Şcoala populară de arte şi meserii tradiŃionale,
Ansamblul ’’Burnasul’’ şi Compartimentul de cercetare şi valorificare a culturii şi
civilizaŃiei tradiŃionale.
Au fost frecventate cursurile Şcolii populară de arte de un număr de 183 elevi
înscrişi la clasele de educaŃie muzicală şi plastică şi 101 elevi la clasele de dans de
societate.
Ansamblul ,,Burnasul’’ a susŃinut numeroase spectacole folclorice în judeŃ şi în
Ńară. A fost prezent în emisiuni folclorice la Radioul naŃional (Radio România ActualităŃi
şi Radio Antena satelor) televiziunile naŃionale ( TVR 1 la emisiunile – ,,O dată în
viaŃă’’şi ,, Tezaur folcloric’’, Antena 3- ,, Cîntec de poveste’’, Antena 2 - ,,La Hanu lui
Tatu’’, NaŃional TV - ,, Să vă amintiŃi duminica’’, Etno TV ,,Să petrecem în familie’’ şi
,,Vărul Săndel şi prietenii’’etc.).
Specialiştii centrului au asigurat investigarea, cercetarea, promovovarea şi
valorificarea culturii tradiŃionale organizând manifestări şi activităŃi culturale după cum
urmează:
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- simpozioane şi dezbateri dedicate unor tradiŃii (,,Zărezean’’, ,,Dragobete’’,
,,Drăgaica’’), zilelor istorice ( 24 ianuarie, 9 mai, 1 Decembrie ), sărbătorilor religioase
(Sf.Paşte, Naşterea Domnului şi Crăciunul etc.)
- 5 expoziŃii temporare (pictură, icoane,ceramică, felicitări etc.)
- lansări de carte ( Ilderim Rebreanu- ,,Spectre în labirintul uitării’’-14 decembrieSala Consiliului JudeŃean Teleorman)
- spectacole folclorice (în cadrul ,, Zilelor Alexandriei’’), festivaluri naŃionale
(,,Ghiocelul de aur’’, ,,Pe deal la Teleormănel’’ , ,,Marin Preda’’), spectacole protocolare,
gale etc.);
- înregistrări în studioul propriu (un nou CD al grupului ,,Burnasul’’)
- preselecŃiile concurenŃilor pentru festivalurile organizate de Centrul cultural şi
instituŃiile culturale din Ńară ;
- proiect cultural european: Tabăra internaŃională de pictură cu tema ,,Dunărea-ieri,
azi, mâine’’.
Prin Biblioteca JudeŃeană ,,Marin Preda”, în conformitate cu prevederile strategiei
pentru sistemul naŃional de bibilotecă din România, în anul 2011, am organizat cursuri de
formare pentru bibliotecarii de la comune.
În vederea implementării programului ,,Biblionet” în judeŃul nostru, un număr de
17 biblioteci publice comunale au fost dotate cu echipamente IT şi au fost instruiŃi 19
bibliotecari în utilizarea calculatorului pentru serviciile de bibliotecă.
Odata cu introducerea serviciilor de acces public gratuit la internet, furnizate în
cadrul programului Biblionet, cetăŃenii din cele 17 comunităŃii incluse în program reuşesc
să-şi rezolve unele probleme medicale, să găsească un loc de muncă, să comunice mai
uşor cu rudele din străinătate sau să găsească informaŃii din domeniul educaŃiei şi al
legislaŃiei.
Personalul Bibilotecii JudeŃene ,,Marin Preda” în acest an au înscris în evidenŃe un
număr de 3.783 utilizatori noi ai serviciilor de bibliotecă , au fost efectuate 197.321
tranzacŃii de imprumut individual şi s-a publicat în presa locală un număr de 159 articole
ce privesc activităŃile culturale desfăşurate pe parcursul anului printre care pot enumera
întâlniri cu diverşi scriitori, simpozioane, expoziŃii şi lansări de carte, expoziŃii de desene,
icoane, momente artistice, consfătuiri metodice, sesiuni de comentări, întâlniri cu
personalităŃi din judeŃ s.a.
În anul 2011, Muzeul JudeŃean Teleorman, a desfăşurat o serie de activităŃi
culturale ce s-au adresat tuturor categoriilor de vârstă.
Aceste activităŃi au constat în expoziŃii permanente şi temporare, simpozioane,
colocvii şi mese rotunde, programe punctuale adresate cu precădere elevilor, manifestări
de tipul „ Ziua porŃilor deschise” şi „Noaptea muzeelor”, care au devenit acum
tradiŃionale, cu un grad mare de participare a publicului vizitator.
Muzeul JudeŃean Teleorman a organizat:
- trei expoziŃii permanente ce vizează domenii precum arheologia, istoria
recentă şi etnografia :
• „ Înapoi în timp, arheologie şi numismatică în judeŃul Teleorman”,
• „Aspecte etnografice teleormănene „
• „Colectivizare în Teleorman, între rezistenŃă şi acceptare forŃată”;
- 12 expoziŃii temporare atât cu obiecte din patrimoniul propriu, dar şi cu
participarea unor artişti, colecŃionari, asociaŃii culturale şi instituŃii colaboratoare ca:
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grădiniŃe, şcoli generale şi licee din judeŃ care au devenit parteneri constanŃi în activitatea
noastră.
Muzeul JudeŃean Teleorman în colaborare cu mai multe instituŃii de specialitate din
judeŃ, Ńară şi străinătate a cotinuat desfăşurarea unei serii de proiecte ce vizează
activitatea ştiinŃifică cu privire la cercetarea istorică şi arheologică pe teme ca:
• Începuturile civilizaŃiei europene- neo- eneoliticul la Dunărea de Jos;
• Repertoriul arheologic al judeŃului Teleorman;
• Măgura trecut şi prezent (finanŃat de U.E. prin programul Cultura 2007-2013)
Muzeul judeŃean având statutul de partener local.
În cadrul proiectelor de cercetare arheologică amintite, în localităŃile Vităneşti (în
perioada 16-31 august 2011) şi Buzescu (în perioada 1-30 noiembrie 2011) s-au
desfăşurat campanii de săpături arheologice ale căror rezultate sunt în curs de evaluare.
Activitatea editorială a Muzeului judeŃean s-a concretizat în acest an prin apariŃia
unui număr de trei publicaŃii proprii şi una în colaborare cu ReŃeaua NaŃională a
Muzeelor din România.
Muzeul JudeŃean Teleorman pe parcursul anului a înregistrat un număr de 4635 de
vizitatori individuali, dintre care cca. 500 numai la evenimentul marcat de Noaptea
Muzeelor.
S-au mai aflat în vizită 59 de grupuri, cu un total de 1177 vizitatori, dintre acestea
35 de grupuri au fost constituite din preşcolari şi elevi din judeŃ.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a Hotărârilor Consiliului
JudeŃean Teleorman privind aprobarea Strategiei judeŃene de dezvoltare a sistemului de
asistenŃă socială pentru copii, persoane vârstnice, precum şi cu handicap pentru perioada
2008-2013, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Teleorman,
în anul 2011, s-au avut în vedere la nivel judeŃean continuarea măsurilor de asistenŃă
socială în domeniul protecŃiei familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap,
precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie socială.
În domeniul protecŃiei copilului s-au intensificat acŃiunile de promovare a Legii nr.
272/2004, printr-o colaborare instituŃioanală cu primăriile şi unităŃile şcolare din judeŃ, în
vederea identificării copiilor rămaşi temporar sau definitiv, fără ocrotirea părinŃilor lor şi
care au nevoie de protecŃie şi tutelă, sau copii aflaŃi în situaŃii de risc în familiile naturale.
În urma instrumentării sesizărilor primite în anul 2011, s-au instituit 103 măsuri de
protecŃie specială - plasamente familiale ( la asistenŃi maternali profesionişti, familii sau
persoane) sau în centre rezidenŃiale. Urmare monitorizării cazurilor active, s-au încetat
143 măsuri de protecŃie specială şi 3 tutele prin : adoptie, reintegrări în familie,
integrare/reintegrare socio-profesională a tinerilor, precum şi ca urmare a implinirii
virstei de 18 ani a beneficiarilor.
Am promovat prin mijloacele mass-media serviciul telefonic gratuit 0247983 la
care se pot sesiza, cazuri de copii aflaŃi în situaŃii de dificultate, copii ai străzii sau alte
cazuri abuzive, pentru care direcŃia asigură evaluarea şi protecŃia acestora 24 ore din 24.
La începutul anului 2011, reŃeaua de asistenŃi maternali cuprindea un număr de 200
asistenŃi maternali profesionişti , la care se aflau în plasament 347 copii, iar pe parcursul
anului 2011, s-au încetat măsurile de protecŃie, prin reintegrarea în familia naturală sau
adopŃie, pentru un număr de 53 de copii, şi tot atâŃia copii au intrat în sistemul de
plasament la asistenŃi maternali profesionişti.
În teritoriu, activitatea de protecŃie a copilului a constat în susŃinerea funcŃionării
a 17 centre din care 14 sunt centre rezidenŃiale, organizate pe model familial, specializate
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în oferirea de servicii pentru copii cu şi fără dizabilitati , care au răspuns solicitărilor de
preluare în regim de urgenŃă, dar şi de ingrijire a copiilor pănă la reintegrarea acestora in
familie sau până la integrarea socio-profesională; numărul mediu de beneficiari ai acestor
centre , cărora li s-a asigurat ingrijire, a fost de 419, în 2 centre de zi, se asigură servicii
de recuperare pentru un număr mediu de 52 copii cu dizabilităŃi şi un centru de consiliere
în care se asigură servicii de suport pentru copiii şi părinŃii acestora, care s-au confruntat
cu diferite conflicte intrafamiliale sau cu mediul social in care trăiesc.
Numărul sesizărilor primite a fost de 224 şi in urma analizării acestora, s-au făcut
propuneri pentru instituirea de măsuri de protectie - plasament in regim de urgenŃă
pentru un număr de 59 de copii, care ulterior, au ajuns in serviciile de protectie din
structura DGASPC Teleorman sau trimiterea către alte institutii abilitate, in cazurile in
care nu s-a impus preluarea copiilor in sistemul de protectie.
La începutul anului 2011 în evidenŃa instituŃiei de asistenŃă socială se aflau 1569
cazuri, de copii cu dizabilităŃi din care 1.414 pentru grad de handicap şi 155 cazuri de
orientări şcolare către şcolile speciale din judeŃ sau din alte judeŃe (Dolj şi Iasi), cât şi din
municipiul Bucureşti, îndeosebi, pentru şcolile de hipoacuzici şi deficienŃi de vedere.
La sfârşitul anului 2011, s-au aflat în evidenŃa direcŃiei 1457 cazuri, de copii cu
dizabilităŃi cu următoarea structură: 137 cazuri pentru orientări şcolare şi 1320 pentru
încadrare în grad de handicap.
Îngrijirea în sistem rezidenŃial a persoanelor adulte cu handicap aflate în dificultate
s-a asigurat pentru un număr de 131 persoane în următoarele centre :
– Centrul de Ingrijire şi AsistenŃă (CIA) Olteni - 40 persoane
– Complexul de servicii pentru persoane adulte cu handicap Videle, care are in
componenŃă : CIA Videle şi Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
(CRRN) Videle - 91 persoane.
În ceea ce priveşte persoanele cu handicap care au domiciliul in judeŃul Teleorman
şi sunt asistate in centre rezidenŃiale din alte judeŃe, acestea sunt în număr de 34
persoane asistate, pentru 12 dintre acestea, ni s-a solicitat decontarea cheltuielilor de
întreŃinere, in baza costului mediu lunar stabilit de fiecare consiliu judeŃean.
În cursul anului 2011, au fost preluate 2 persoane cu handicap ce beneficiau de
servicii sociale in alte judeŃe si anume o persoană de la DGASPC Dolj şi o persoană
de la DGASPC Olt.
In acelaşi timp, în cadrul centrelor rezidenŃiale pentru persoane adulte cu handicap,
D.G.A.S.P.C. Teleorman asigură ingrijirea a 9 persoane cu domiciliile in judeŃele Ilfov,
IalomiŃa şi Giurgiu, precum şi în municipiul Bucuresti sectorele 2, 4 si 6.
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap ca organ de specialitate al
Consiliului JudeŃean Teleorman a evaluat în anul 2011 un număr de 4950 persoane care
s-au prezentat pentru încadrare în grad de handicap din care 989 cazuri noi şi un număr
de 3961 au fost din cei reevaluaŃi periodic.
În urma evaluării s-au eliberat certificate de încadrare în grad de handicap pentru
un număr de 4591 persoane, după cum urmează:
- gradul I (grav)
818 persoane
- gradul II (accentuat) 3179 persoane
- gradul III (mediu)
566 persoane
- gradul IV (uşor)
28 persoane
Pentru un număr de 359 persoane, neîndeplinind criteriile prevăzute, nu au fost
încadrate în grad de handicap.
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Serviciul Public Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor al JudeŃului Teleorman
instituŃie publică de interes judeŃean cu personalitate juridică are în coordonare un număr
de şase servicii publice comunitare locale de evidenŃă a persoanelor la care sunt arondate
un număr de 91 localităŃi.
Prin Serviciul Public Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor al JudeŃului Teleorman
s-a realizat aplicarea prevederilor actelor normative, în vigoare, care reglementează
activitatea de evidenŃă 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
menŃiunilor ce conduc la modificarea statutului civil al persoanei.
Astfel au fost eliberate un număr de 35.043 acte de identitate, s-au efectuat 11.471
schimbări de domiciliu şi aplicat 2.056 vize de reşedinŃă..
Deasemenea au fost verificate în evidenŃe 7.961 persoane, din care 3.300 la
solicitarea organelor Ministerului AdministraŃiei şi Internelor, 4.148 pentru alte ministere
şi 513 pentru persoane fizice şi juridice.
Au fost instrumentate şi soluŃionate 15 dosare privind schimbarea numelui de
familie sau a prenumelui pe cale administrativă, s-au operat în actele de stare civilă
exemplarul II, un număr de 14.974 menŃiuni, s-au întocmit 10.509 acte de stare civilă şi
eliberat 17.806 certificate.
Conform prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziŃiile
metodologiei stării civile, s-au întocmit 287 extrase pentru uz oficial de pe actele de stare
civilă şi 36 certificate de stare civilă de la DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor şi
Adminitrarea Bazelor de Date.
Au fost verificate 443 dosare de transcriere a certificatelor sau extraselor de stare
civilă eliberate de autorităŃile străine, din care 377 de dosare s-au avizat pentru
transcrierea în registrele de stare civilă aflate la primării, iar pentru 66 dosare nu au fost
avizate fiind restituite pentru a fi completate şi întocmite conform prevederilor legale.
Serviciul Public Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor al JudeŃului Teleorman a
fost verificat de DirecŃia pentru EvidenŃa Persoanelor şi Adminitrarea Bazelor de Date
din cadrulMinisterului AdministraŃiei şi Internelor, concluziile desprinse au făcut obiectul
întocmirii unui plan de măsuri pentru remedierea neregulilor constatate, cu termene şi
responsabilităŃi la cele şase servicii publice, iar prin Serviciul Public Comunitar de
EvidenŃă a Persoanelor s-a urmărit intrarea în legalitate a celor dispuse în urma controlui
la serviciile publice comunitare.
Prin Serviciul Informatic se întreŃine şi reface infrastructura reŃelei de comunicaŃii
existentă în consiliul judeŃean la care sunt conectate un număr de 100 calculatoare, din
care 3 servere, se administrează şi actualizează site-ul consiliului judeŃean, iar la 15
primării din judeŃ se asigură şi service.
Prin site-ul web se prezintă judeŃul, consiliul judeŃean şi activitatea acestuia,
şedinŃele de consiliu şi hotărârile consiliului judeŃean dând posibilitatea cetăŃenilor de a
descărca online acte şi formulare necesare în relaŃia cu autoritatea publică judeŃeană.
Deasemenea aici se oferă informaŃii privind licitaŃii şi concursuri organizate,
comunicate de presă privind activitatea consiliului judeŃean şi a serviciilor publice din
subordine, precum şi alte activităŃi educative, culturale şi sportive organizate în acest an.
Serviciul Informatic a avut contracte de prestări servicii, service IT cu primăriile
Bogdana, Bujoru, Mereni, Olteni, Rădoieşti, Smîrdioasa, Suhaia, Ştorobăneasa şi
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Viişoara şi prestării servicii web desing cu primăriile Bogdana, Buzescu, Bujoreni, Islaz,
Măgura, Rădoieşti, Smîrdioasa şi Viişoara.
În anul 2011, DirecŃia Generală de Pază a JudeŃului Teleorman, în baza
contractelor de pază şi ordine publică a prestat servicii pentru un număr de 7 beneficiari,
din care 4 beneficiari fiind instituŃii publice şi 3 beneficiari fiind societăŃi comerciale.
Serviciul de Deservire, Pază şi Protocol asigură şi întreŃine curăŃenia în Palatul
Administrativ, precum şi paza acestuia şi a altor instituŃii din subordine în baza
contractelor de prestării servicii.
Deasemenea întreŃine buna funcŃionare a instalaŃiei electrice şi a instalaŃiei tehnicosanitare şi termice, precum şi exploatarea în bune condiŃii a centralei telefonice.
Prin S.C Piscicola S.R.L, societate comercială de drept privat şi inters judeŃean cu
asociat unic judeŃul Teleorman am protejat, conservat şi refăcut, prin populări, fondul
piscicol existent.
.În plus s-a însămânŃat o suprafaŃă de 10 ha pepinieră cu sămânŃă de salcâm în
vederea producerii de material forestier de reproducere.
Camera Agricola este instituŃie publică descentralizată înfiinŃată cu personalitate
juridică, în subordinea Consiliului JudeŃean şi în coordonarea tehnico-metodologica a
MADR, finanŃată din subvenŃii de la bugetul de stat şi venituri proprii.
Au fost organizate cursuri de calificare, la care au participat 476 producatori
agricoli în meserii precum lucrător în cultura plantelor, lucrător în creşterea animalelor şi
apicultură. O parte din absolvenŃi sunt titulari de proiecte pe M 141 şi M 112, măsuri ce
finanŃeaza exploataŃia de semisubzistenŃă şi instalarea tinerilor fermieri în mediul rural.
Prin specialiştii Camerei Agricole au primit consultanŃă un număr de 9275
producători agricoli pe domenii precum cultura mare (25%), legumicultură (23.3%),
zootehnie (21.7%) , fonduri europene (14.3%), legislaŃie (11.3%) s.a
Cu sprijinul aparatului de specialitate al Cameri Agricole JudeŃene am organizat
deplasarea a 50 de fermieri din judeŃ la Târgul anual internaŃional ,,INDAGRA” prilej cu
care au fost vizitate standuri cu oferte ce începeau de la sămânŃă şi se terminau la utilaje
şi materiale performante pentru toate sectoarele agriculturii.
Impreuna cu AsociaŃia Crescătorilor de Ovine şi Caprine Teleorman a fost
organizată o expoziŃie în cadrul ,,AGRALIMEX” cu rasa de oi recent omologata ,,łigaia
cu cap negru de TELEORMAN”.
În calitate de preşedinte al Uniunii NaŃionale a Consiliilor JudeŃene din România
(UNCJR), am întreprins o serie de acŃiuni menite să îmbunătăŃescă activitatea Uniunii şi
care să vizeze promovarea şi reprezentarea acesteia în mediile interne şi internaŃionale.
Activitatea uniunii se axează pe două direcŃii majore:
- activitatea internă a Uniunii (prin birourile din Ńară – Alexandria şi Bucureşti),
şi
- activitatea externă (prin Biroul de Reprezentare de la Bruxelles).
Membrii UNCJR s-au reunit în plen în cadrul Adunării Generale din perioada 2931 iulie, la Mamaia, judeŃul ConstanŃa
În calitate de preşedinte al Uniunii, în anul 2011 am participat sau am desemnat un
reprezentant care să promoveze interesele instituŃiei noastre la aproximativ 100 de
reuniuni / dezbateri / conferinŃe, atât în tara, cât şi în străinătate.
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative ale autorităŃilor publice locale în elaborarea proiectelor
de acte normative, în anul anterior, Uniunea NaŃională a Consiliilor JudeŃene din
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România a fost consultată cu privire la aproximativ 220 de proiecte de acte normative,
printre cele mai importante fiind:
- Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Programului de interes naŃional
”Dezvoltarea reŃelei de cămine pentru persoanele vârstnice”;
- Proiectul de Lege privind regimul deşeurilor;
- Propunerea legislativă privind abrogarea Legii nr.283/2010 privind camerele
pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală;
- Proiectul de OrdonanŃă de UrgenŃă privind organizarea şi funcŃionarea inspecŃiei
economico-financiare la operatorii economici, etc.
În ceea ce priveşte activitatea de reprezentare la Bruxelles, aceasta a inclus :
- reprezentarea intereselor UNCJR şi a membrilor săi pe lângă instituŃiile europene
şi actorii europeni ce îşi desfăşoară activitatea la Bruxelles;
- promovarea parteneriatelor cu alte regiuni, instituŃii, ONG-uri europene;coordonarea DelegaŃiei NaŃionale la Comitetul Regiunilor (CoR);
- asigurarea unui flux permanent de informaŃie referitor la politicile, programele şi
iniŃiativele europene.
În colaborare cu liceele din judeŃ la 9 mai în fiecare an, am organizat şi participat la
evenimentul ce sărbătoreşte Ziua Europei într-un stil aparte, tipic teleormănean, fiecare
liceu reprezentând o Ńară membră a Uniunii Europene.
9 mai în Teleorman înseamnă o paradă a dansurilor, a costumelor, a muzicii
tradiŃionale, a obiceiurilor şi a culturilor Ńărilor din Europa, o paradă a diversităŃii, ce
îmbină stilul tradiŃional al competiŃiei cu viziunea inovatoare a tinerilor teleormăneni.
În fiecare an reuşim să organizăm un eveniment unic la nivel naŃional, care
stimulează tinerii şi îi fac să conştientizeze faptul că nu doar România, ci şi Teleormanul
face parte din comunitatea europeană.
În încheiere, consider că, prin activitatea desfăşurată Consiliul JudeŃean
Teleorman, a reuşit în mare măsură să răspundă cerinŃelor prioritare ale locuitorilor
judeŃului.
Rezultatele obŃinute în anul 2011, mă îndreptăŃesc să apreciez că a existat o
preocupare continuă din partea tuturor autorităŃilor şi instituŃiilor subordonate Consiliului
judeŃean pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în condiŃiile în care capacitatea
financiară a fost mult mai mică decât în anii anteriori
Alte informaŃii şi detalii cu privire la acŃiunile şi rezultatele înregistrate în anul
2011 pot fi obŃinute consultând site-ul Consiliului JudeŃean Teleorman
(www.cjteleorman.ro) sau adresându-vă direct DirecŃiilor AdministraŃie Publică Locală şi
EducaŃie, Cultură, Sport, ONG-uri ,Comunicare şi Relatii Publice ale Consiliului
JudeŃean Teleorman.

PREŞEDINTE,
Liviu Nicolae Dragnea
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