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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

 
 
 

RAPORT  
privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii  
şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Teleorman  

pe anul  2013  
 
 
 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, a prezentării, 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 2013 este raportată la contextul social, politic şi 
economic actual.  După cum ştiţi, pe data de 03 februarie 2013, au avut loc alegeri locale 
parţiale, în urma cărora am fost ales preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, fiind 
validat în această funcţie prin Sentinţa civilă nr. 21 din 05 februarie 2013 a Tribunalului 
Teleorman.  
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 Anterior acestei date, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 175 din 21 
decembrie 2012, am fost desemnat să exercit atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean 
Teleorman, pe perioada în care această funcţie a fost vacantă. 
 

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 
compartimentele independente din aparatul de specialitate şi instituţiile publice din 
subordine, a obligaţiilor care 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 2013, Consiliul Judeţean Teleorman 
s-a întrunit în 15 şedinţe de plen, din care 12 şedinţe ordinare şi 3 şedinţe extraordinare, 
adoptând, conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un număr de 218 hotărâri ce au 
vizat diverse domenii de activitate, cum ar fi: 

 Economic, buget – finanţe                                              - 48 hotărâri 
 Administrarea patrimoniului judeţului                           - 21 hotărâri 
 Asistenţă medicală                               -  8 hotărâri 
 Asistenţă socială şi protecţia copilului                           -   5 hotărâri 
 Resurse umane                                                               - 39 hotărâri 
 Transport public de persoane                             - 16 hotărâri 
 Comunicare, cultură, sport, ONG-uri                             -   3 hotărâri 
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 Administraţie publică locală                                          - 10 hotărâri 
 Urbanism şi amenajarea teritoriului                               -  5  hotărâri 
 Protecţia mediului                                                          -  1  hotărâre 
 Alte domenii de activitate – (modificări şi completări de hotărâri, mandate 

speciale pentru reprezentanţii consiliului judeţean, desemnarea unor reprezentanţi în 
consilii de administraţie, etc)                                                                          - 72 hotărâri 

În aplicarea acestor hotărâri, în calitate de preşedinte al consiliului judeţean am 
emis un număr de 953 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 953 dispoziţii au vizat domenii ca: resursele 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 de 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 2013 etc.      În anul 2013 
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 
2013, 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 2013 procedurile pentru comunele Islaz, Bogdana, 
Frumoasa. 

 
Pentru buna desfăşurare a Planului Anual European de Distribuţie de 

Ajutoare(PEAD), în anul 2013 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; 
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-   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; 
- 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 2013, 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 2013 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 2013 au fost înregistrate un număr de 22 dosare noi, pe lângă cele 125 
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, Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Ploieşti).  

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, obligaţii de a face, litigii de 
muncă, plângeri contravenţionale si altele. 

În temeiul prevederilor art. 274 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, în colaborare cu Direcţia Dezvoltare Locală sau Direcţia 
Managementul Proiectelor cu Finanţare Internaţională, au fost formulate răspunsuri la 
contestaţiile depuse în cadrul procedurilor de achiziţie publică. 
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          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.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Teleorman s-a aprobat cu o 
prevedere bugetară de 183.948 mii lei care însumează : 

- fonduri repartizate din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată ;  - 
subvenţii acordate de la bugetul de stat ; 

- 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 2013 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 exerci�iului bugetar al anului 2013, bugetul propriu al jude�ului a fost 
rectificat la propunerea ordonatorului principal de credite, dar �i 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 virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei 
bugetare, cât şi în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, conform prevederilor art.19 alin.(2) şi 
ale art.49 alin.(4), (5) şi (6) din Legea nr.273/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare, rezultând o prevedere bugetară definitivă de 205.749 mii lei. 

Din analiza execu�iei bugetare la 31 decembrie 2013, situa�ia se prezint� astfel:
                          - mii lei - 
                                                   Program           Program        Încas�ri/Pl��i 
                                                  initial 2013    definitiv 2013         realizate             %  
           Total venituri   :               183.948              205.749              168.831           82,06 
           Total cheltuieli :              195.083              216.884               179.018           82,54 
 

 

         Atât prevederea bugetar� la cheltuieli cât �i pl��ile efectuate pân� la 31 
decembrie 2013 sunt mai mari cu suma ce provine din excedentul anului 2012, respectiv 
11.135 mii lei.  

Trebuie subliniat faptul că resursele financiare aferente anului 2013 au fost 
gestionate şi în scopul realizării obiectivelor de investiţii, atât a lucrărilor noi cât şi a 
celor aflate în continuare. 

Susţinerea financiară s-a concretizat prin finalizarea şi recepţionarea în anul 2013 a 
obiectivului de investiţii ,,Reabilitare DJ 504 Cernetu-Alexandria” care a fost finanţat atât 
din fonduri proprii cât şi din fonduri externe nerambursabile. 

 
          În egală măsură s-a asigurat gestionarea resurselor financiare în concordanţă cu 
prevederile bugetare, cu privire la cheltuielile curente şi de capital pentru lucrările de 
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întreţinere şi reabilitare a drumurilor judeţene pentru care s-au cheltuit 34.367 mii lei, din 
care : 

- 6.138 mii lei (17,86 %) = sume defalcate din TVA pentru finanţarea drumurilor 
judeţene, alocate prin Legea nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013 ; 

- 10.200  mii lei    (29,68 %)    =  sume alocate prin O.G. nr.28/2013 ; 
- 18.029 mii lei     (52,46 %)    =  sume alocate din fonduri proprii 

         
 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, 
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. 

 
 Achiziţiile  publice au fost principalul element pentru realizarea activităţilor de 
dezvoltare şi funcţionare a Consiliului judeţean, astfel că, prin compartimentul de 
specialitate s-au desfăşurat următoarele proceduri: 
- cereri de oferte pentru furnizare de produse -Achiziţionarea produselor necesare 
organizării manifestărilor cultural – artistice “Copilărie fericită”;  
- licitaţii deschise pentru furnizare de produse- Achiziţia de produse lactate şi de 
panificaţie (întreg pachet) acordate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de 
stat şi privat precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2013-2014), pentru achiziţii de servicii 
Întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Teleorman în 
perioada 2013 – 2017; Întocmirea documentaţiilor de avizare pentru lucrări de 
intervenţii în vederea reabilitării şi/sau modernizării unor drumuri de interes judeţean; şi 
pentru achiziţii de lucrări (Întreţinere curentă şi periodică pe timp vară a drumurilor 
judeţene în perioada 2013 – 2017). 

 
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 2013 a fost continuată execuţia lucrărilor de reabilitare pe următoarele 

drumuri judeţene: DJ 612B Satu Vechi-Drăcşenei-Beuca-Dobroteşti, DJ 601F, Coşoteni-
Albeşti,  DJ 601F, Albeşti-Mavrodin, 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 7 drumuri judeţene   ( DJ 504, DJ 506, DJ 
601B, DJ 601C, DJ 612, DJ 642, DJ 703), la podul amplasat pe DJ 612A, km 17+790 la 
Roşiorii de Vede, la podul amplasat pe DJ 546 km 19+727 peste pârâul Sâi, comuna 
Saelele, la podeţul amplasat pe DJ 504, km 65+900 în satul Lăceni, comuna Orbeasca. 
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Au fost montate indicatoarele rutiere pe 10 drumuri judeţene ( DJ 503, DJ 504, DJ 
504B, DJ 506, DJ 601B, DJ 601D, DJ 612,DJ 612B, DJ 642,  DJ 701).  

A fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor pentru un număr de 9 drumuri 
judeţene ( DJ 504, DJ 506, DJ 601B, DJ 601C, DJ 601F, DJ 611, DJ 612, DJ 642,  DJ 
703) ,la podul amplasat pe DJ 612A, km 17+790 la Roşiorii de Vede, la podul amplasat 
pe DJ 546 km 19+727 peste pârâul Sâi, comuna Saelele, la podeţul amplasat pe DJ 504, 
km 65+900 în satul Lăceni, comuna Orbeasca şi la indicatoarele rutiere amplasate pe 7 
drumuri judeţene ( DJ 504, DJ 504B, DJ 506, DJ 601D, DJ 612, DJ 642, DJ 701) . 

Au fost efectuate recepţii finale privind lucrările efectuate pe 4 drumuri judeţene şi 
un drum comunal aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman ( DJ 503,  DJ 
504, DJ 653, DJ 703, DC 48 Dobroteşti-Tecuci (DJ703)) . 

În anul 2013 am eliberat 43 acorduri, 34 autorizaţii pentru amplasarea sau 
executarea de lucrări în zona drumurilor publice judeţene şi s-au realizat 4 contracte de 
utilizare a zonei drumurilor judeţene. 
 

Prin  licitaţiile de atribuire electronică a traseelor cuprinse în Programul de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-
2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 156 din 15 noiembrie 
2012 cu modificările şi completările ulterioare, s-au atribuit un număr de 74 de trasee 
judeţene, dintr-un număr de 78 de trasee scoase la licitaţie.  
         De asemenea, s-au efectuat 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, un număr de 21 controale. 
         A fost întrunită comisia paritară, în vederea emiterii propunerilor de atribuire a 
traseelor cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, urmare rezultatelor şedinţelor de atribuire 
organizate la nivel naţional în anul 2013.  

Au fost eliberate 4 licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale unui număr de 2 operatori de 
transport rutier şi s-au verificat staţiile pentru a fi asigurate condiţiile de siguranţă a 
călătorilor transportaţi prin serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale.  

Prin Compartimentul Monitorizare Servicii Publice, am încheiat următoarele 
contracte: 

-contract de servicii cu Direcţia Generală de Pază a Judeţului Teleorman 
-contract de împrumut de folosinta cu Biroul Regional pentru Cooperare 

Transfrontaliera Calarasi pentru Granita Romania-Bulgaria 
-contract de administrare cu Centrul de Transfuzie Sanguina Alexandria 
-contract de comodat cu Biroul Parlamentar al deputatului Liviu Nicolae Dragnea 
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-Act aditional nr. 1 la Contractul de comodat nr. 138 din 8 noiembrie 2012 cu 
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Judetului Teleorman 

 
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. 656/2013 inventarele bunurilor pentru un număr de 
8 localităţi din judeţ şi pentru Judeţul Teleorman. 

Au fost monitorizate, centalizate şi transmise la Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, situaţia lucrărilor executate, respectiv stadiul fizic şi situaţia 
fondurilor alocate şi sumelor cheltuite, din cadrul Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, instituit prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 7/2006. 

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 2014, 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 2014. 

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 28/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare, s-a întocmit lista cu propunerile de obiective de investiţii care sa facă parte din 
Programul naţional de dezvoltare locală. S-au întocmit, potrivit Anexei B la normele 
metodologice, criteriile de prioritizare, ponderea acestora şi centralizatorul punctajului 
obţinut de unităţile administrativ teritoriale din judeţul Teleorman  pentru domeniul 
„Realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii 
de tratare a apei” şi pentru domeniul „Realizarea/extinderea/reabilitarea/ modernizarea 
sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate”. 

Astfel, pentru anul 2013, la subprogramul Modernizarea satului românesc, s-au 
încheiat 9 contracte de finanţare cu următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Islaz, 
Segarcea Vale, Călineşti, Măgura, Ştorobăneasa, Uda Clocociov, Zâmbreasca, Bogdana, 
Dobroteşti pe domeniul ,,Realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei” şi 2 contracte de finanţare cu comunele Piatra 
şi Ciolăneşti pe domeniul ,,Realizare/extindere/reabilitare /modernizare a sistemelor de 
canalizare si statii de epurare a apelor uzate”. 

Pentru cele 11 obiective de investiţii a fost transmisă lunar, către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Anexa nr. 5 la Normele metodologice 
ale O.U.G. nr. 28/2013 - ,,SITUAŢIA privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat, 
în completarea sumelor de la bugetul local, pentru decontarea lucrărilor /serviciilor şi a 
altor cheltuieli realizate în anul în curs până la sfârşitul lunii precedente la obiectivele de 
investiţii incluse în cadrul subprogramelor „Modernizarea satului românesc” şi  
„Infrastructură la nivel judeţean”.  
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De asemenea, au fost analizate documentaţii tehnico-economice pentru obiectivele 
de investiţii noi ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman care pot face 
obiectul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013.  

 
 Atragerea fondurilor europene a constituit şi în anul 2013 una din principalele 
surse pentru realizarea programului de dezvoltare a judeţului nostru.    
                                
  În anul 2013,  au fost finalizate proiectele: 

 Din fonduri de preaderare: 
Măsura ISPA 2002/Ro/16/P/Pe/024 ,,Sistem Integrat de Management al 
Deseurilor în Judetul Teleorman” 

   Astfel,  au fost finalizate licitatiile publice pentru concesionarea serviciilor de 
administrare a depozitului central de la Mavrodin si pentru serviciile de colectare si 
transport a deseurilor in judetul Teleorman. Contractele de servicii au fost semnate la data 
de 7 martie 2013 pentru adminstrarea depozitului si la data de 14 iunie pentru contractul 
de colectare si transport deseuri. Activitatile au debutat efectiv (dupa parcurgerea etapei 
de mobilizare) incepand cu data de 9 mai 2013 pentru administrarea depozitului si data de 
1 august 2013 pentru activitatea de colectare si transport deseuri.  
   

 În cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 
Reabilitare DJ 701, limita jud. Dambovita-Gratia -Poeni-Silistea-Scurtu Mare-
Slavesti-Ciolanesti-Zambreasca-Dobrotesti, km 44+240 - 104+890 (55,45 km)  

Proiectul a fost implementat prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013, axa 
prioritară 2, ,,Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale “, domeniul 
de intervenţie 2.1.,,Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi 
urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”. 
Valoarea totală a proiectului  a fost de 28.849.757,60 euro/123.777.084,51 lei. Durata de 
implementare a proiectului a fost de 33 luni. 
In luna noiembrie 2013 s-a efectuat receptia finala, dupa expirarea perioadei de notificare 
a defectelor.  
 

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 
(ISU) 

Proiectul a fost implementat prin Programul Operational Regional, Axa Prioritară : 3-
Îmbunătăţirea 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 12.004.812,46 euro/49.995.241,99 lei. Durata de 
implementare a proiectului a fost de 12 luni. 
In cursul anului 2013 au fost achizitionate ultimele echipamente din cadrul contractelor 
incheiate cu furnizorii. Proiectul a fost continuat cu o noua cerere de finantare avand in 
vedere faptul ca pe total program s-au inregistrat economii astfel ca se asteapta ca cererea 
de finantare sa fie acceptata.  
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Obiectivul proiectului a constat în achiziţionarea  de echipamente specifice  pentru 
situaţii de urgenţă pentru 7 judeţe din regiunea Sud Muntenia. 

 
 In cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 

Elaborarea planului cadastral pentru drumurile judetene din judetul Teleorman 
si Strategie comuna de dezvoltare a infrastructurii in judetul Teleorman si 
orasul Belene  

Proiectul a fost implementat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-
Bulgaria 2007-2013. Valoarea totală a proiectului  a fost de 1.405.025,00 
euro/6.006.481,88 lei. Durata de implementare a proiectului  a fost de 18 luni. 

Obiectivul proiectului:  
Realizarea  unui cadastru rutier pentru 821 km de drum judetean. Aceasta a insemnat  
realizarea masuratorilor topografice la toate drumurile judetene din judetul Teleorman, in 
vederea realizarii cadastrului general, ca sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, 
economica si juridica a tuturor drumurilor judetene de pe intreg teritoriul judetului 
Teleorman. In cursul anului 2013 au fost intabulate la oficiul de cadastru si publicitate 
imobiliara o mare parte din drumurile judetene la care au fost facute respingeri de catre 
OCPI datorita unor suprapuneri  cu alte carti funciare ale unor imobile aflate in zona 
drumului.  
 

Reabilitarea DJ 504 Cernetu - Alexandria (11,77 km) 
Proiectul a fost  implementat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-
Bulgaria 2007-2013, Axa 1.1  Imbunatatirea mobilitatii si accesul la infrastructura de 
transport, informatii si comunicatii in zona de frontiera. Domeniul Major de Interventie  
1.1 - Imbunatatirea facilitatii de transport in zona de frontiera. 
Valoarea totală a proiectului este de 7.650.696,04 euro/32.572.073,31 lei.  

Obiectivul proiectului:  
Modernizarea a  11,770 km de drum intre localitatile Alexandria si Cernetu.  Lucrarile au 
fost finalizate si receptionate in luna iulie 2013.  
 
Proiectele aflate în curs de  implementare sunt următoarele : 
 

 din Fonduri de la Administratia Fondului pentru Mediu:  
Reconstrucţia ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de 
ameliorare  Mavrodin , comuna Mavrodin 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1090 din 13.08.2009 al ministrului 
mediului pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate , Consiliul Judeţean Teleorman 
în asociere cu Consiliul Local al comunei Saelele a perfectat contractul pentru finanţare 
nerambursabilă nr. 244/N/26.05.2011 în valoare de 2.799.940 lei cu TVA, cu 
Administraţia Fondului de Mediu. 

 Lucrarile de plantare a puietilor au debutat in toamna anului 2012, dupa ce a fost 
incheiat contractul pentru executia lucrarilor de plantare cu firma declarata castigatoare in 
urma desfasurarii licitatiei. Activitatea de plantare a continuat si in primavara anului 
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2013, incheindu-se practic plantarea celor 20 ha din perimetrul de ameliorare Mavrodin. 
Formula de plantare a fost  pentru cele 20 de hectare astfel: 50.000 buc  stejar, 25.000 
buc.frasin şi 25.000 buc. Tei. Numarul total de puieti este de 100.000.  Valoarea totala a 
contractului de lucrari este de 726.330 lei din care : 705.113,82 lei (97,08%) se finanţează 
din fondurile Administraţiei Fondului de Mediu iar valoarea de 21.216,18 lei (2,92%) se 
finanţează din bugetul Consiliului Judeţean Teleorman. Datorita conditiilor 
meteorologice din vara anului 2013, Contractul se defăşoară pe o perioadă de cinci ani. In 
cursul anului 2014 se vor face lucrari de replantare a puietilor care din diferite motive nu 
au pornit in vegetatie si lucrari de intretinere a puietului plantat.  

 
    în cadrul  Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 

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 

Consiliul Judeţean Teleorman, implementează, începând din 15 decembrie 2013, 
proiectul „Soluţii informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol în format 
electronic şi managementul activităţilor interne ale instituţiilor publice în cadrul 
parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Teleorman şi 15 UAT-uri”  depus în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competivităţii Economice,, - „Axa 
prioritară 3 - TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2-
Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel 3, în urma 
semnării la sediul Ministerului pentru Societatea Informaţională a  Contractului de 
Finanţare nr. 1237/321/11.12.2013. 

Acest proiect se realizează de către Consiliul Judeţean Teleorman în calitatea sa de 
lider de proiect, în parteneriat cu 15 unităţi administrativ – teritoriale din judeţ - 
municipiul Alexandria, municipiul Roşiori de Vede, municipiul Turnu Măgurele, oraşul 
Videle, oraşul Zimnicea, comunele Blejeşti, Ciuperceni, Frumoasa, Islaz, Măldăeni, 
Moşteni, Năsturelu, Orbeasca, Scrioaştea şi Vităneşti. 

Prin acest proiect vor fi îndeplinite simultan:  
- furnizarea de servicii publice on-line către cetăţeni/mediul de 

afaceri/administraţie publică;  
- eficientizarea activitaţilor interne ale instituţiei publice care contribuie la 

furnizarea respectivului serviciu, utilizând mijloace specifice TIC (Tehnologia 
Informaţiei şi Comunicaţiei); 

- asigurarea unui sistem unitar de registru agricol electronic pentru cele 15 UAT –
uri, cu posibilitatea ca prin accesarea ulterioară de fonduri nerambursabile să se extindă 
sistemul în tot judeţul Teleorman. 
 

 În cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 
Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman 

 
Obiectivul general  al proiectului : imbunatatirea si ridicarea calitatii serviciilor medicale 
la standarde europene, cu efecte pozitive directe asupra gradului de sanatate si al 
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participarii populatiei la piata muncii, realizand astfel obiectivul general al programului 
de finantare. 
Obiectivul specific: reabilitarea infrastructurii Spitalului  Judeţean de Urgenţă Alexandria  
(corpurile A şi B) şi dotarea cu echipamente medicale şi nemedicale.  

Scopul proiectului: 

 Crearea infrastructurii necesare susţinerii unui act medical corespunzator si 
reabilitarea corespunzătoare a cladirii aflate in proprietatea Consiliului Judetean 
Teleorman având ca scop furnizarea de servicii medicale de calitate si menţinerea 
stării de sănatate in   conformitate cu  standardele în vigoare   

 Alinierea serviciilor la standardele Uniunii Europene  

Lucrarile au inceput de la etajul 6 in jos, pe verticala si au fost executate lucrari de 
rezistenta, arhitectura, instalatii si dotari cu echipamente si utilaje tehnologice - in corpul 
B. Cele 2 corpuri  A si B  au fost separate din punct de vedere al circuitelor spitalicesti, 
actul medical desfasurandu-se in corpul A si lucrarile de reabilitare au inceput in corpul 
B. 

La etajul 6 a fost  organizat pavilionul administrativ si spatiul a fost compartimentat 
corespunzator.  

Se preconizeza ca in luna martie 2014 se vor finaliza lucrarile in corpul B si vor 
incepe lucrarile in corpul A. La sfarsitul anului 2014 lucrarile de reabilitare vor fi 
finalizate in ambele corpuri. 

Inceperea lucrarilor de reabilitare şi modernizare la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria reprezintă o prima  etapă  de modernizare a acestei unităţi sanitare, urmand sa 
se continue proiectul cu reabilitarea Corpului C şi la final, va fi inaugurat cel mai bun 
spital din judet si din regiune. Va fi o unitate medicală care va oferi condiţii foarte bune 
atât pentru pacienţi, dar şi pentru personalul spitalului. 

 
De asemenea, a fost depusă următoarea cerere de finantare: 

 În cadrul Programului operational regional 
Programul Operational Regional, Axa Prioritară : 3-Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale, Domeniul De Intervenţie: 3.3: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. 

 Titlul proiectului: „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. 
Obiectivul proiectului:  
În cadrul proiectului 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. 

In cursul anului 2013 s-a aflat în implementare şi ’’Programul privind măsurile de 
protecţie a mediului prin creşterea suprafeţelor împădurite în judeţul Teleorman pe 
perioada 2011-2020” finanţat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Teleorman, 
prin încheierea a 13 contracte de asociere cu autorităţile publice locale participante la 
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program, după cum urmează: Brînceni, Dideşti, Drăgăneşti de Vede, Frăsinet, Gălăteni, 
Liţa, Rădoieşti, Săceni, Piatra, Seaca, Plopii Slăviteşti, Talpa, Purani.  
 
 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 2013 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 
2013 au fost transmise mass–media peste 450 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 2013. 

 
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 13 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, 
obiceiurile tradiţionale teleormănene s-au adresat tuturor categoriilor sociale şi de vârstă. 
Cele mai cunoscute evenimente culturale organizate în anul 2013 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 
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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 2001–2012. Prin calendarul sportiv pe 2013 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 2013 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. 

Cu o tradiţie relativ recentă este acţiunea “Copilărie fericită”,  acţiune umanitară 
desfăşurată de Consiliul judeţean, având ca beneficiari toţi preşcolarii şi elevii din 
instituţiile de învăţământ din judeţ, copiii din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, 
copiii aflaţi în centrele de îngrijire ale DGASPC, precum şi copiii din familiile cu 
posibilităţi materiale reduse şi familiile defavorizate. 
 
 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 2013 am emis un număr de 324 certificate de urbanism, 179 de avize ale 
structurii de specialitate din cadrul Consiliului judeţean necesare emiterii certificatelor de 
urbanism de către primarii localităţilor din judeţ, 90 autorizaţii de construire, precum şi 
111 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 49 de 
certificate de urbanism şi 12 autorizaţii de construire. 
       Au fost eliberate 44 avize ca urmare a controalelor Comisiei Tehnice de 
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism şi au fost rezolvate 10 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 
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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 2013 am emis 62 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 33 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 2013 următoarele acţiuni: 

- în luna ianuarie s-a participat la preluarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci, 
ca secţie exterioară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, pentru 
încadrarea unităţii spitaliceşti în categoria a-III-a. Astfel, s-au făcut demersurile 
necesare pentru actualizarea şi aprobarea structurii organizatorice, a organigramei 
şi a statului de funcţii; 

- s-a participat la inventarierea bunurilor existente în fostul Centru de Sănătate 
“Regele Carol I Deparaţi”; 

- au fost organizate concursurile pentru ocuparea funcţiilor de director la Căminele 
pentru persoanele vârstnice Cervenia şi Furculeşti. 

 
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 2013 şi au efectuat Auditul activitatii financiar contabile la 
C�minul pentru Persoane Vârstnice Furcule�ti, la Centrul �colar pentru Educa�ie 
Incluziv� Alexandria, la Serviciul Informatic �i la SC EUROBAC SRL,  neconstatându-
se abateri cu caracter financiar sau fapte care potrivit legii constituie infractiuni. 

 
In conformitate, cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 

946/2005, modificat şi completat, pentru aprobarea Codului controlului intern, 
cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru 
dezvoltarea sistemelor de control managerial s-a impus necesitatea implementării şi 
menţinerii unui sistem de control intern/managerial la nivelul Consiliului Judeţean 
Teleorman, cât şi al instituţiilor subordonate.  

Totodată au fost actualizate procedurile operaţionale pentru consiliul judetean  si  
instituţiile subordonate şi a fost realizată operaţiunea de autoevaluare a sistemului de 
control intern/managerial. 
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 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 2013, au fost frecventate cursurile Şcolii populare de arte de un număr de 
175 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- ’’ Cîntec de poveste’’, spectacol televizat  ’’Nuntă la 
Palat’’, ’’Vărul Săndel şi prietenii’’etc.). 

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 2013, activitatea la sediul Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman s-a concretizat într-o serie de programe 
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, vioară, chitară, percuţie, canto). Au fost înfiinţate 

şi formaţii muzicale: Quartetul ’’Vivace’’(muzică clasică) şi formaţia de muzică folk ’’ 
Arhaic’’. 

 - 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 
- simpozioane şi dezbateri-dedicate unor tradiţii(’’Zărezean’’, 

’’Dragobete’’, ’’Drăgaică’’), Zilele istorice( 1 Decembrie, 24 
ianuarie, 9 mai), sărbători religiase(Sf.Paşte, Naşterea Domnului şi 
Crăciunul etc.) 
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- 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 2013,  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, 
Rosiorii de Vede ) si a comunelor judeţului (15 spectacole); 

o  a susţinut un specacol folcloric în Pădurea Vedea din Alexandria 
cu ocazia zilei de 1 Mai ; 

o a sustinut spectacole în Bucureşti cu ocazia “Sf. Paşti” şi a 
Sărbătorilor de iarnă, organizate în colaborare cu Centrul cultural 
,,Cre-Art” al Primăriei Generale a Bucureştiului; 

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: 
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 - 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. 

           - Proiectul ,, Iubesc România” cu ocazia zilei de 1 Decembrie care s-a 
desfăşurat în localitălile judeţului 
                   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 2013, 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 Comunicare, 
Relaţii Publice, Cultură, Sport, 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 2013 s-au dotat cu echipamente IT 13 biblioteci comunale (Săceni, 
Drăgăneşti de Vede, Blejeşti, Botoroaga, Crângeni, Fântânele, Izvoarele, Măgura, Scurtu 
Mare, Pietroşani, Trivalea Moşteni, Tătărăştii de Jos, 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 2013 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: 
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- Expoziţii  – 64: 
 Expoziţii de artă plastică modernă, grafică; 
 Expoziţii de medalii, insigne, plachete, statui, filatelie, cartofilie; 
 Expoziţie de felicitări şi  mărţişoare. 

 
- Manifestări şi activităţi culturale desfăşurate – 51, dintre care amintesc: 

 Ziua Culturii Naţionale  - Mihai Eminescu mai aproape de noi – moment artistic şi 
expoziţie de grafică - în colaborare cu Grădiniţa Purani, Şcoala gimnazială 
Alexandru Colfescu Alexandria şi graficianul Mihai Cătrună - 15 ianuarie; 

 Unirea Principatelor Române - expoziţie cuprinzând documente filatelice, 
numismatice şi de cartofilie – realizator Săceanu Teodor Nicolae, expoziţie 
tematică din fondul de carte al bibliotecii, moment muzical-artistic – în colaborare 
cu Liceul tehnologic Nicolae Bălcescu Alexandria, şcoala gimnazială Plosca – 24 
ianuarie; 

 În lumea poveştilor lui Creangă - expoziţie de carte, expoziţie de desene şi 
program artistic, realizată în colaborare cu şoala gimnazială Conţeşti – 1 martie; 

 Mărţişoare şi felicitări – expoziţie dedicată Mărţişorului, realizată în colaborare cu 
Centrul pentru Educaţie Incluzivă Alexandria  – 1martie;  

 Omagiu femeii – recital, moment artistic şi expoziţie de felicitări, realizate în 
colaborare cu Grădiniţa nr. 7, şcolile gimnaziale Mihai Viteazul şi Alexandru 
Colfescu din Alexandria – 8 martie; 

 şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun  - vizite, ateliere practice şi programe 
artistice ale elevilor din şcolile din Alexandria şi din judeţ - zilnic, de la ora 900 la 
ora 1700 – 1-5 aprilie; 

 Ziua internaţională a monumentelor şi locurilor istorice – dezbatere tematică şi 
expoziţie de carte sub genericul Monumentele – tezaur al umanităţii – realizat în 
colaborare cu Direcţia Judeţeană de Cultură şi Patrimoniu Naţional Teleorman şi 
Liceul tehnologic nr.1 Alexandria – 18 aprilie; 

  Ziua bibliotecarului şi Ziua Internaţională a Cărţii şi a Dreptului de Autor – 
întâlnire a bibliotecarilor din bibliotecile publice şi şcolare din judeţul Teleorman, 
cu participarea Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională al Consiliului 
Judeţean Teleorman şi Asociaţiei ROMFRA – 23 aprilie; 

 Sărbători pascale – expoziţie de felicitări, ouă încondeiate şi icoane pe sticlă, 
realizată în colaborare cu Grădiniţele nr.1 şi 7 Alexandria şi Centrul şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă Alexandria – 30 aprilie - 4 mai; 

 Personalităţi teleormănene în documente de arhivă – expoziţie de carte realizată în 
colaborare cu Biroul Judeţean Teleorman al Arhivelor Naţionale şi Muzeul 
Judeţean Teleorman (la sediul acestuia) – 6-27 septembrie; 

 Zilele Bibliotecii Judeţene Marin Preda – Proiect naţional de tradiţie, realizat în 
parteneriat cu Consiliul Judeţean Teleorman, Primăria Municipiului  Alexandria, 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Teleorman, Revista “Caligraf”, Editura Betta 
Bucureşti, Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale 
Teleorman, Direcţia pentru Cultură, Educaţie, Creaţie şi Sport Roşiorii de Vede, 
Primăria Comunei Islaz – 15-16 noiembrie. Programul a cuprins: decernarea 
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Premiilor Revistei “Caligraf”;  expoziţia de carte: Laureaţi ai Premiilor Revistei 
“Caligraf”; 

 1 Decembrie – Ziua Naţională a României – activităţi practice şi expoziţie de 
colaje, pictură şi desene Ziua naţională în ochii copiilor, realizate în colaborare cu 
Grădiniţa nr.7 şi Şcoala gimnazială Mihai Viteazul din Alexandria – 29 noiembrie - 
5 decembrie; 

 Sfintele sărbători de iarnă – tradiţii populare – 15-24 decembrie; 
 Revoluţia română din 1989 şi figuri marcante din istoria neamului în metal – 

expoziţie de materiale numismatice, realizată de Secţia Alexandria a Societăţii 
Numismatice Române – 19-31  decembrie. 

 
     - Lansări de carte: 14 
  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 IT/LIB – pentru bibliotecarii din bibliotecile locale; 
- 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. Pentru anul 2014 se are în vedere extinderea 
reţelei de biblioteci publice teleormănene cu ajutorul Consiliului Judeţean Teleorman. 
 
 În anul 2013, 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 şi Tezaure Monetare; 

 „Aspecte etnografice teleormănene „   
 „Colectivizare în Teleorman. Între rezistenţă şi acceptare forţată”.  
 

În a doua parte a anului 2013 s-a început amenajarea sălii Eneoliticul, cea de-a 
treia  sală din cadrul expoziţiei permanente de arheologie a Muzeului Judeţean 
Teleorman, urmând a fi deschisă la începutul trimestrului II 2014. Vor fi prezentate 
dovezi ale civilizaţiei eneolitice Gumelniţa (cca. 4500-3900 î.Hr.), cu exponate provenite, 
mai ales, din aşezările de la Vităneşti şi Ciolăneştii din Deal. Vor fi realizate şi o serie de 
reconstituiri, printre care şi o locuinţă tipic gumelniţeană.  
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Pe parcursul anului 2013, la sediul Muzeului Judeţean Teleorman a continuat 
organizarea unor expoziţii temporare. Acestea, în număr de 10, 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 2015. 

 
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 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 2013, dintre partenerii noştri 
s-au remarcat: Colegiul Naţional „Al. D. Ghica” Alexandria, Şcoala „Ştefan cel Mare” 
Alexandria, Şcoala „Mihai Viteazul” Alexandria. 

Programul manifestărilor, ce s-au desfăşurat atât la sediul Muzeului Judeţean 
Teleorman dar şi la sediile unora dintre parteneri, a fost următorul: 
1) Alexandru Ioan Cuza, Domnul Unirii – 22 ianuarie; 
2) Şezătoarea de altă dată – 27 martie; 
3) Sfintele Paşti în tradiţia populară teleormăneană – 26 aprilie; 
4) 9 mai în conştiinţa Europei – 8 mai; 
5) 1 Decembrie 1918 Ziua Naţională a României – 29 noiembrie; 
6) Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor – 3 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, precum şi 
de Ziua Culturii Naţionale (15 ianuarie), Ziua Internaţională a Copilului (1 iunie) şi Ziua 
Europeană a patrimoniului  (21 septembrie). 

Începând din luna mai 2013, 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. 
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În cadrul programului de şcoală „alternativă” Să ştii mai multe, să fii mai bun, 
Muzeul Judeţean Teleorman a organizat, pentru perioada 1-5 aprilie 2013, o serie de 
proiecte educaţionale sub genericul Muzeul altfel – ediţia a II-a. Proiectele au fost 
adresate preşcolarilor, şcolarilor si  elevilor de gimnaziu şi s-au derulat pe 5 module, 
respectiv 7 ateliere.  

La aceste ateliere au participat 822 de elevi din 22 de unităţi de învăţământ din 
localităţile: Alexandria, Băbăiţa, Bragadiru, Frăsinet, Furculeşti, Izvoarele, Orbeasca de 
Sus, Plosca, Poroschia, Segarcea Vale şi Ştorobăneasa, reprezentând o participare de 
72,3% din mediul urban şi 27,7% din mediul rural. 

O importantă manifestare dedicată instituţiei muzeale, Noaptea Muzeelor, 
instituită la nivelul Uniunii Europene, a fost sărbătorită şi la Muzeul Judeţean Teleorman 
în data de 18 mai 2013, între orele 17.00-24.00, sub genericul Noapte de Folk. Cu 
această ocazie 353 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; 

Activitatea editorială a Muzeului judeţean s-a concretizat în anul 2013 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 2013, Muzeul Judeţean Teleorman a înregistrat un număr de 
3178 de vizitatori. 

S-au aflat în vizită la muzeu 70 de grupuri, cu un total de 1644 vizitatori. Dintre 
acestea 68 de grupuri au fost constituite de preşcolari şi elevi, grupe de vârstă ce 
constituie baza vizitatorilor muzeului. 

In anul 2013, 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 2008-2013, 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; 

- asigurarea unor condiţii de ingrijire corespunzătoare pentru toti beneficiarii 
sistemului de protecţie ; 

- inserţia copilului cu handicap în mediu social real ; 
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- integrarea socio-profesională a tinerilor ; 
- 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.  

 
În domeniul protecţiei copilului, direcţiile de acţiune în anul 2013 au urmărit: 

- prevenirea intrării copilului in situaţii de risc şi prevenirea separarii copilului de 
familie s-au realizat prin: 
 continuarea indrumării metodologice acordate de specialistii DGASPC 

personalului cu atributii de asistentă socială de la nivelul comunităţilor 
locale  

 asistarea cuplurilor mama-copil in  Centrul Maternal Alexandria şi Centrul 
Mama şi copilul supusi violentei domestice Rosiorii de Vede:  un număr de  
19 cupluri mamă-copil  au beneficiat de servicii de gazduire, consiliere ca 
urmare a lipsei unei locuinte, a deteriorării relaţiilor  intrafamiliale;   

 Acordarea serviciilor de evaluare complexa a copilului cu handicap – in 
cadrul Compartimentului de evaluare complexa a copilului cu dizabilitati-  şi 
acordarea serviciilor de recuperare corespunzatoare nevoilor identificate,  in 
cele trei centre cu acest specific:  Centrul  de îngrijire şi recuperare de  zi 
pentru copilul cu nevoi speciale Alexandria , Centrul de îngrijire şi 
recuperare de zi pentru copilul cu nevoi speciale Videle, Centrul de 
Consiliere si Sprijin pentru Persoanele cu Tulburari din Spectrul Autist – 
acesta din urma a fost inclus, in anul 2013, in organigrama institutiei, 
conform cerintelor proiectului Si ei trebuie să aibe o sansa – Program de 
sprijin pentru integrarea socială si profesională a persoanelor cu tulburări 
din spectrul autist  

 Continuarea activitatii Centrului de consiliere si sprijin pentru părinti si copii 
din Alexandria, in care un numar de 12 familii si copiii acestora din 
comunitate ( la care se adauga copii care beneficiaza de masuri de protectie 
speciale si familiile lor) au beneficiat de servicii de evaluare si consiliere 
psihologica pentru depasirea situatiilor conflictuale cu care se confrunta şi 
pentru a evita separarea copilului de familie.  

 
- asigurarea protectiei copiilor aflaţi in dificultate care au beneficiat de masuri de 
protectie speciale ( copii abuzati, neglijati, exploatati, abandonaţi, cărora părintii nu le 
pot asigura ingrijire şi supraveghere din motive neimputabile lor, copii care au săvîrsit 
fapte penale şi nu răspund penal). 
Protectia , ingrijirea copiilor si tinerilor din sistemul de protectie s-a asigurat, după 

cum urmează: 
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1. în centre rezidentiale: în anul 2013, in structura DGASPC Teleorman au functionat 
un numar de 12 centre situate in Alexandria şi Rosiorii de Vede ( din care 8 pentru 
copii şi tineri cu nevoi speciale), in care s-au asigurat servicii de : 

- cazare, hrana; 
- supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare,   
  îngrijire şi supraveghere permanentă; 
- paza şi securitate; 
- asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor; 
- accesul la educaţie formala, informare, cultură; 
- educaţie informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea     
  asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale; 
- socializarea şi petrecerea timpului liber, 
- dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 
- climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor; 
- recuperare prin servicii de kinetoterapie, logopedie, activităţi de   
  socializare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională  

Numarul de copii şi tineri aflati in aceste centre , la sfirsitul anului  
2013, a fost de 309, fata de 318, la sfirsitul anului 2012. 

 
2. în familiile asistentilor maternali profesionisti  : pe parcursul anului  

2013, un numar de 193 de asistenti maternali profesionisti au asigurat ingrijirea unui 
numar mediu de  335 de copii ( cu handicap si fara handicap)  

3.  în familii si persoane, rude sau fata de care copiii au dezvoltat legături de 
atasament: un numar mediu de 200 de copii au beneficiat de ingrijire si supraveghere in 
aceste familii. 
 

- protectia specială a tinerilor din sistemul de asistentă socială- a constituit o  
preocupare  şi in  anul 2013, in acest sens, continuindu-se acordarea de consiliere,  
informare şi sprijin pentru tinerii beneficiari de masuri de protectie care , după terminarea 
cursurilor scolare, urmeaza sa fie integrati social şi profesional. În anul trecut, pentru un 
numar de 9 studenti s-au asigurat servicii de sustinere, inclusiv prin acordarea de prestatii 
sociale cuvenite (s-au acordat bani pentru plata cazarii, cazarmamentului, mesei , pentru 
nevoi personale). In contextul existentei acestei probleme a tinerilor care se confrunta cu 
riscul marginalizarii sociale , in anul 2013 a fost inclus, in structura DGASPC Teleorman, 
Centrul de consiliere si orientare profesionala pentru tinerii care parasesc sistemul de 
protectie, infiintat prin proiectul „Vrem să ştim cum putem să muncim!”, finanţat din 
fondul Phare 2006 Măsuri de Incluziune Socială. 

 
-         adoptia copilului aflat in sistemul de protectie –  
Pentru o mare parte din copiii care beneficiaza de masuri de protectie, relatia cu 

familia, rudele , se deterioreaza, ceea ce face ca reintegrarea in familie sa se faca tot mai 
anevoios. Avind in vedere interesul superior al copilui, acela de a se bucura de un mediu 
familial stabil, care sa raspunda in cea mai mare parte nevoilor sale, adoptia devine cea 
mai buna alternativa pentru ingrijirea copiilor neglijati pe termen lung de familie. 
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 In anul 2013, Biroul de adoptii si postadoptii a realizat atestarea a 14 familii apte sa 
adopte, a deschis procedura de adoptie pentru 44 de copii din sistemul de protectie şi a 
finalizat 20 de adoptii.  

 
În domeniul protecţiei persoanei adulte, urmărind obiectivele din Strategia  

Judeteană de Dezvoltare a Sistemului de Asistenţă Socială pentru Copii, Persoane 
Virstnice şi Persoane cu Handicap 2008-2013, precum şi obligatiile impuse de legislaţia 
in vigoare , in domeniul persoanei adulte cu handicap, in cadrul DGASPC Teleorman , s-
au realizat urmatoarele activitati de baza: 

1. Asigurarea dreptului persoanei adulte cu handicap la evaluare complexa pentru 
incadrarea intr-un grad de handicap şi pentru protectia intr-un centru rezidential , daca 
persoanei adulte nu i se poate asigura ingrijire in familie prin  Serviciul de evaluare 
complexa a persoanei adulte cu handicap. 

Pe tot parcursul anului 2013,  au fost evaluate in vederea incadrarii intr-un grad de 
handicap, 4694 de persoane, dintre care pentru 4442 de persoane s-au facut propuneri de 
incadrare , iar pentru 252 de persoane s-au facut propuneri de neincadrare in grad de 
handicap.                                                                           
            Din totalul de 4694 de persoane care au solicitat evaluarea complexa in vederea 
incadrarii intr-un grad de handicap, un numar de 1299 au fost cazuri noi si un numar de 
3395 au fost reevaluari periodice ; 

2. Acordarea drepturilor legale cuvenite persoanelor cu handicap, conform 
legislatiei in vigoare, se face prin Serviciul de asistenta sociala, după cum 
urmeaza: 
- prestatii sociale pentru un numar de 9543 de persoane neinstitutionalizate; facem 

mentiunea ca, in comparatie cu 31.12.2012, numarul persoanelor cu handicap care 
beneficiaza de prestatii sociale a crescut cu 282 , de la 9543, la 9825 ; 

-  au fost eliberate 23.746 bilete gratuite de transport interurban şi 308 legitimatii 
de transport urban gratuit ; 
         - in cursul anului 2013, în baza contractelor privind angajamentul de plată a 
dobânzii, au beneficiat de credite a căror  dobândă se suportă din bugetul de stat, prin 
transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap la bugetul 
DGASPC Teleorman, un numar de 14 persoane cu handicap ; 
         - Conform legislatiei , in cursul  anului 2013,  au depus cereri si au beneficiat de 
scutire de la plata rovinietei,  un numar de 45 persoane  cu handicap /reprezentanti legali 
ai persoanelor cu handicap; 

3. Protectia acordata persoanelor adulte cu handicap admise in centrele rezidentiale 
specializate, din structura DGASPC Teleorman 
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. 

Numarul beneficiarilor din aceste centre a fost de 136, la inceputul anului 2013 şi 
126, la sfirsitul aceluiasi an. 
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Pentru că masurile de protectie ale acestor beneficari sint temporare, periodic, 
situatia lor a fost revizuita ; s-a pastrat legatura cu primariile de la domiciliul 
beneficiarilor, cu familiile acestora, acolo unde exista, pentru a pregati reintegrarile in 
familie. 
 4. Gestionarea si actualizarea permanenta a bazei de date referitoare la toate 
persoanele cu handicap din judetul Teleorman – informatiile existente in baza de date au 
asigurat o monitorizare a plătii drepturilor tuturor persoanelor cu handicap, elaborarea 
documentelor si a situatiilor statistice necesare plătilor drepturilor acestor persoane. 
Incepand cu luna iunie 2013,  in urma Conventiei pentru realizarea Registrului electronic 
central privind persoanele cu handicap, incheiata intre MMFPSPV- DPPH, Consiliul 
Judetean Teleorman si DGASPC Teleorman, lunar, prin programul D-Smart, se verifica 
si se transmite catre DPPH importul datelor cuprinzand persoanele cu handicap din 
judetul Teleorman. 
 
 Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului 
Teleorman, instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică are în 
coordonare un număr de şase servicii publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor: Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele, Zimnicea, Videle, 
Drăgăneşti Vlaşca. 

  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 2013, la compartimentele de specialitate din judeţ s-au întocmit 9.710 acte 

de stare civilă din care, 2.464 de naştere, 1299  de căsătorie şi 5947 de deces şi s-au 
eliberat 18.167 certificate de stare civilă din care, 8.259 de naştere, 2.724 de căsătorie şi 
7.184 de deces. 

În  anul 2013 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 
52 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 
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emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 48  dispoziţii de admitere, iar 11 
dosare de s.n.c.a. au fost restituite în vederea completării.  

Conform prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 
republicată(2), coroborate cu dispoziţiile metodologiei stării civile, s-au solicitat/transmis 
317 extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă şi la cererea D.E.P.A.B.D., 90 
certificate de stare civilă.  

În cursul anului 2013, din fondurile aprobate prin buget, au fost asigurate  pentru 
primării  registrele  şi certificatele de stare civilă,  astfel încât să nu apară sincope  în 
activitate de stare civilă  desfăşurată la nivelul judeţului. 

Prin grija S.P.C.J.E.P. Teleorman  au fost ridicate  de la  D.E.P.A.B.D. listele  ce 
conţin codurile numerice personale  şi distribuite ofiţerilor de stare civilă din cadrul 
unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza judeţului.   
   

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 primăriile 
Mereni, Ştorobăneasa, Smîrdioasa, Bujoru, Rădoieşti, Suhaia, Viişoara, Bogdana şi 
prestării servicii web desing cu primăriile Măgura, Moşteni, Viişoara, Bujoreni, Bujoru, 
Rădoieşti, Smîrdioasa. 

 
În anul 2013, Direcţia Generală de Pază a Judeţului Teleorman, în baza 

contractelor de pază şi ordine publică a asigurat paza a 8 obiective pentru beneficiari din 
categoria instituţiilor publice şi  beneficiari 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 descentralizată înfiinţată 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 calificare şi de instruire, care au avut ca tematică: 
      -promovarea formelor de ajutor financiar acordate producatorilor agricoli 
      - norme de ecoconditionalitate-instrumente ale PAC 
      -cod de bune practici agricole 
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       -proiect de regulament cu privire la plăţile directe 
      - proiect de regulament pentru dezvoltare rurală 
      - trasabilitatea şi securitatea alimentară în sectorul vegetal şi animal 
      -cerinţe minime de cunoaştere pentru utilizarea îngrăşămintelor 
      -masuri de dezvoltare rurală, masura 211, 212, 213 
      -încurajarea agriculturii de nişă 
      - reconversia pomicolă 
     - protecţia mediului şi în special a solului când se utilizează nămoluri de epurare. 

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. 
   

Prin Serviciul de Cooperare Interna si Internationala s-a asigurat participarea la 
organizarea mai multor evenimente cu participare internationala, s-au realizat parteneriate 
cu institutii si structuri neguvernamentale si  s-au derulat proiecte cu parteneri interni si 
internationali. 

In decursul anului 2013 au fost continuate o serie de proiecte si activitati incepute 
în anul precedent, dar au fost  demarate şi noi activitati pentru anul in curs si pentru 
viitor. 

Aspectul gestionarii riscului la inundatii a fost considerat de o importanta majora. 
In acest sens, Regia de Apa Velt en Vecht din Olanda impreuna cu Serviciul de 
Cooperare Interna si Internationala au decis continuarea cooperarii in 2013 cu un proiect 
specific care sa aiba ca scop realizarea unui Plan de Management al Apei in Bazinul 
Calnistea. 

In acest sens, s-a editat o brosura intitulata “Plan de management al Apei in 
Bazinul Calnistea” care vine ca o incununare a proiectului de decolmatare inceput inca 
din anul 2012 si un ghid privind procesul de implicare a partilor interesate in 
implementarea acestui proiect. 

In anul 2013 s-a reluat cooperarea cu partenerii italieni din Regiunea Abruzzo, in 
acest sens avand loc intalniri de lucru privind identificarea de noi arii comune regiunilor 
noastre, urmand ca in cursul anului 2014 sa se stabileasca vizite de ambele parti pentru 
concretizarea colaborarii. 

 
Avand in vedere ca Serviciul de Cooperare Interna si Internationala s-a axat in anul 

2013 si pe promovarea judetului Teleorman, au avut loc o serie de evenimente unice la 
nivelul judetului, in orasele Zimnicea, Turnu Magurele si Rosiorii de Vede, in colaborare 
cu municipalitati din Bulgaria.  

Danube EcoSummer Fest a fost creata ca o mare sarbatoare dedicata locurilor si 
locuitorilor de pe ambele maluri ale Dunarii. Danube EcoSummer Fest s-a desfasurat pe 
durata a 4 zile in perioada 15 – 18 august, in orasul Zimnicea si a inclus: 

1. Conferinta regionala Danube Invest EU 
2. Expozitia agroalimentara 
3. Spectacole folclorice Internationale 
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4. Concerte de muzica usoara si populară 
 
Danube Eco SummerFest ramane o premiera de succes, propunandu-se organizarea 

lui in fiecare an. 

Evenimentului de la Zimnicea i-a urmat Sarbatoarea Recoltei, derulata la Turnu 
Magurele in perioada 4-6 octombrie 2013, eveniment de traditie si motiv de mandrie 
pentru Municipiul Turnu Magurele si localitatile din jur. 

 Evenimentul Traditii si Obiceiuri de Craciun s-a desfasurat in zilele de 7 – 8 
decembrie 2013 in municipiul Rosiorii de Vede si a cuprins o Parada a Comunelor si un 
Targ de Craciun. 

În colaborare cu liceele din judeţ, cu ocazia zilei de 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 ţară membră a Uniunii Europene. 

Data de 9 mai, în Teleorman, înseamnă o paradă a dansurilor, a costumelor, a 
muzicii tradiţionale, a obiceiurilor şi a culturilor ţărilor din Europa, o paradă a diversităţii, 
ce îmbină stilul tradiţional al competiţiei cu viziunea inovatoare a tinerilor teleormăneni. 

În fiecare an reuşim să organizăm un eveniment unic la nivel naţional, care 
stimulează tinerii şi îi face să conştientizeze  faptul că nu doar România, ci şi 
Teleormanul face parte din comunitatea europeană.    

  
 În încheiere, consider că, prin activitatea desfăşurată, Consiliul Judeţean 
Teleorman a reuşit în mare măsură să răspundă cerinţelor prioritare ale locuitorilor 
judeţului. 
 Rezultatele obţinute în anul 2013, mă îndreptăţesc să apreciez că a existat o 
preocupare continuă din partea tuturor autorităţilor şi instituţiilor subordonate Consiliului 
judeţean pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. 
 Alte informaţii şi detalii cu privire la acţiunile şi rezultatele înregistrate în anul 
2013 pot fi obţinute consultând site-ul Consiliului Judeţean Teleorman 
(www.cjteleorman.ro) sau adresându-vă Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică 
Locală şi  Direcţiei Sănătate, Educaţie, Cultură, Sport, ONG-uri, Comunicare şi Relatii 
Publice  din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman. 

 
 

                                                      P R E Ş E D I N T E ,  
                                      
                                                               Adrian Ionuţ Gâdea 
 


