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Registru pentru consemnarea şi analiza propunerilor, opiniilor sau a recomandirilor primite conf. art. 7 alin 5 şi 12 din Legea nr. 
52/2003, privind transparenta decizionali În administratia publici cu privire la proiectele cu caracter normativ ale hotirârilor 

Consiliului Judetean Teleorman 

Anul 2021 

Data Continut propunere/opinie/recomandare Stadiu Justificarea 
Persoana initiatoare Date contact PreluatAlneprel nepreluirii (conr. primirii (conr. art. 7) 

uati art. 12, ali. 3) 
17.1 1.2021 Primiria Comunei Tel. 0247452502 Inlocuire denumire localitate in titlul proiectului Propunere -

Blejeştl e_mail: (localitatea este Purani, iar proiectul este al preluată 

blejesti tr@;tahoo.com comunei Blejeşti) 

idem idem idem Modificarea localităţii conform Studiului Propunere -
arheologic şi istoric, aferent PUG-ului comunei preluată 

Blejeşti, monumentul istoric "Măgura lui 
Pantelimon" aparţine teritoriului administrativ 
Cosmeşti. Ci nu Blejeşti, conf. LMl2015 

idem idem idem Modificarea adresei "Conacul Voinea cu anexe" Propunere -
(lângă şcoală), conf. nomenclatorului arhivistic preluată 
aprobat şi implementat În anul 2020; 

idem idem idem Modificarea adresei Scoala Veche -sat Blejesti Propunere -
(În centrul satului), conf. nomenclatorului preluată 
arhivistic aprobat şi implementat În anul 2020; 

idem idem idem Modificarea adresei "Casa Necula Rada -sat Propunere -
B lejesti", conf. nomenclatorului arhivistic preluată 

aprobat şi implementat În anul 2020; 



6. idem idem idem Modificarea adresei Biserica de lemn "Sf. Propunere -
Nicolae" -sat Sericu, conf. nomenclatorului preluată 
arhivistic aprobat şi implementat in anul 2020; 

7. idem idem idem Modificarea adresei Scoala Veche" -sat Sericu, Propunere -
conf. nomenclatorului arhivistic aprobat şi preluată 

implementat in anul 2020; 
8. 06.12.2021 CJTeleorman CJ Teleorman Str. Dunării, Corectare perioada Portofoliul de Proiecte al Propunere -

- Directia Urbanism nr.l78 Judetului, Opis, pag 3 (corect 2021-2030) preluată 

şi Amenajarea Tel. 0247/315630 
Teritoriului şi Pers contact: Bortun -Valy 
Directia Investitii, Lu,imita. Badea lonela, 
proiecte şi Achizitii Chivu Rodica, Ghibirdic 
Publice luliana 

9. idem idem idem Corectura eroare de redactare , omisiune literă, Corecturi -
omisune semne de punctuaţie etc (pag 38 -40) efectuate 

10. idem idem idem Corectura omisiune litera 1 spaţiu intre cuvinte Corecturi -
(pag.1I1 şi pag. 123) efectuate 

II. idem idem idem Corelare şi cu indicele de analiză a potenţialulu i Propunere -
turistic natural şi antropic -Tabel B. Resurse preluată 

turistice antropice (pag. 125t 
12. idem idem idem Corectură Tabel D- Accesibilitate la Corectură -

infrastructură majoră de transport (corect efectuată 
Zimnicea -port 1- pag 126) 

13. idem idem idem Corectura ,pag 135 Titlul 2.1 0.2. Corectură -
efectuată 

Situa/ii de urgen/ă şi protec/ie civilă 
Tipuri de riscuri naturale identificate la nivelul 
judeţului ( corect j udetului Teleorman) 

idem idem idem Corectura pag. 136 Corectură -
14. Râul CIăni/a În localitatea Găleteni efectuată 

(corect localitatea GăIăteni) 



15. idem idem idem Pag. 140 Corectură -
Acelaşi punct slab prezentat de 2 ori efectuată 

(corect Lipsa unui sistem de canalizare pentru 
59 localităţi din mediul rural) 

16. idem idem idem Pag. 148 Corectură -
Reformulare prin eliminarea cuvântului efectuată 

"ridicată" in fraza 
"capacitate ridicată de cazare in cazul 
hotelurilor acestea constituind aproximativ 
44% din totalul iudetean" 

17. idem idem idem Pag.l50 Corectură -
Acelaşi punct forte prezentat de 2 ori, respectiv efectuată 
- existenţa a 27 de furnizori de servicii sociale la 
niveluljudeţului Teleorman 

18. idem idem idem Pag 150 Corectură Corectură -
Oportunităţi (corect Sprijină activitatea derulată efectuată 
de ONG urile din regiune) 

19. idem idem idem Pag.205 Corectură -
(Corect PORTOFOLIUL DE PROIECTE AL efectuată 

JUDEŢULUI TELEORMAN 2021-2030) 

20. idem idem idem Pag. 210 Corectură -
Corectura in sensul separarii proiecte efectuată 

infrastrucrutura CJTR si autoritati publice 
locaIe- inainte de pct 23 

21. idem idem idem Pag.275 Corectură -
(Corect 7.2 Plan de acţiune (listă indicativă de efectuată 
proiecte) 
PROIECTE PROPUSE DE CĂTRE 
UNITĂŢILE ADMINISTRATIV 
TERITORIALE DIN JUDETUL 
TELEO DJLHM 



22. idem idem idem Pag. 326 - 347 Corecturi -
Corectura in sensul eliminării unor pozitii din efectuate 
tabel care sunt dublate 

- Poz. 225 -Harta de risc la inundaţii a 
municipiului Alexandria -
Se regăseşte şi la pagina 295 (pozitie tabel 112) 
- Poz. 254 tabel- Instalarea unor pasaje supra 
sau contruirea unor pasaje subterane ... ... Se 
regăseşte şi la pagina 295 (pozitie tabel 113) 
-
Poz. 310- Digitalizarea la dispozitia cetăteniior 
Se regăseşte şi la pagina 296 (pozitie tabel 
Il 7) 

23. idem idem idem Pag413- 488 -
Corecturi denumiri de localitati 

24. idem idem idem Pag 547- 548 Propunere -
Monitorizare şi evaluare (internă şi externă) preluată 

Dimensiunea Comitetului Judetean de Monitorizare 
şi Evaluare a fost propusA pen1ru un număr de 
maximum 3 - 5 persoane, a nu fi condiţionat nr de 
persoane 

25. idem idem idem Pag 544 Propunere -
Modificare constituirea unui grup de lucru extins, preluată 

care reuneşte actori relevanti pe plan judeţean din 
toate domeniile straJegice de dezvoltare abordate În 

cadrul StraJegiei. În scopul monitorizării modului 
de elaborare a straJegiei şi al sprijinirii echipei de 
experţi care realizează elaborarea (m sensul 
]nlocuirii cu constituirea unor grupuri de lucru 
temaJice) 

26. idem idem idem Pag. 550 Corectura Corectura -
Sectorul awicol efectuata 



I2 indicatori de rezultat iar din tabelul 95 
rezultă 14 

27. idem idem idem Pag.552 Corectum -
Sectorul economic efectuata 
28 indicatori de rezultat iar din tabel nr. 96 
reies 27 

28. idem idem idem Pag. 661 Corectum -
Pintre traditiile enumerate ... .... Zarezanul şi efectuata 
Gurbanul lE aceeasi sărbatoare) 

29. 17.12.2021 BmLlOTECA Alexandria 140 101 1 Jud. Modificare la Capitol XI - Proiecte in domeniul Propunere -
JUDEŢEANĂ Teleorman cultuml şi al protejării patrimoniului cultuml, preluată 

"MARIN PREDA" Str. Bucureşti BI. TI pagina 249 
Te1JFax.0247/310706 
E-mail: Propunere text nou: 
bjmarinl!reda@yahoo.com 
www,bjteleorman.ro Actualizarea colec/iilor de documente - Colec/ia 

"Scriitori teleormdneni contemporani ", Achizi/ii 
de carte (autor scri/tor teleormănean), inclusiv 
câte un titlu pentru bibliotecile 
comunale/municipale şi orăşeneşti/jude/ene 
(dona/ie) 

Au fost adăugate bibliotecile municipale (din 
judeţul Teleorman) - termen omis şi celelate 
biblioteci judetene din ţară (pentru un timj 
potrivit raportat la oferta editurii). 

30. idem idem idem Capitol XI - Proiecte În domeniul cultuml şi al Propunere -
protejării patrimoniului cultural, pagina 249 preluată 

Text initial: Dotarea cu echipamente specifice 
activităţii şi specializarea personalului 

Propunere text nou: 
Dotarea cu echipamente IT şi mobilier specifice 
activităţii şi perfecţionarea personalului 



31. idem idem idem 

32. idem idem Idem 

A fost înlocuit tennenul specializarea cu 
perfectionarea, întrucât tot personalul este 
specializat deja în functia de bibliotecar, iar 
cursurile vor fi de perfectionarea personalului. 
Capitol XI - Proiecte în domeniul cultural şi al 
protejArii patrimoniului cultural, pagina 249 

Text initial: Construire centru de infonnare 
privind accesarea de fonduri structurale şi 
coeziune europenă în bibliotecile publice din 
judet 

Propunere text nou: 
Înfiin/are centre de informare privind accesarea 
de fonduri structurale şi coeziune europenă in 
bibliotecile publice din jude/ - proiect na/ional 

(ConsiderAm tennenul infiintare mult mai 
potrivit) 
Capitol XI - Proiecte în domeniul cultural şi al 
protejării patrimoniului cultural, pagina 250 

Text nou: 
Ateliere de dezvoltare personală- educatie non 
formală pentru adul/i - proiect na/ional 

Confonn adresei nr.482128.07 .2021, propunerea 
noastră mentiona tipul de proiect, respectiv 
na/ional pentru fiecare propunere în parte. La 
unele s-a mentinut, la altele s-a omis, motiv 
pentru care prOJlUnem mel\ţinerea spc:cificatiei 

Propunere 
preluată 

Propunere 
preluată 



33. idem idem 

34. idem idem 

35. 20.12.2021 ADR Sud Muntenia 

idem 

idem 

ADR Sud Muntenia -Str. 
General Constantin 
Pantazi, nr. 7 A, Ciliiraşi, 

Cod 910164, Judetul 
Ciliraşi 

Tel: 0242.331.769; 
Fax: 0242.313.167 
E-mail: 
l1orina.rascanu@adrmunt 
enia.ro 
Web 
site: www.adrmuntenia.ro 

Capitol XI - Proiecte in domeniul cultural şi al 
protejArii patrimoniului cultural, pagina 250 

Eliminarea Biblio Team Camp- proiect 
internaţional, tabArA de creaţie (creaţie literară, 
arte plastice, artA fotografică, muzică şi poezie, 
teatru şi coregrafie; folclor şi traditii, comunicări 
cu tema "Mă descopAr prin lectură") 
Propunere: 

Este parte a proiectului Centrul de performanfă 
"Niculae Moromele 

Propunere 
preluatA 

Capitol XI - Proiecte in domeniul cultural şi al Propunere 
protejArii patrimoniului cultural, pagina 250 preluatA 

Biblio-Smart, ateliere de creativitate: inteligentă 
artificială; robotică, componente digitale, 
tehnologie 3D. (ştiinţă, tehnologie, sănătate, 
mediu) 
Se regăsesc in propunerea 
Dotarea cu echipamente IT şi mobilier specifice 
activităţii şi pe,jec/ionarea personalului 
La cap. 1 Contextul general in perioada de 
programare 2021-2027, la pagina 45, se 
recomandă revizuirea obiectivelor specifice ale 
POR Sud Muntenia 2021-2027, conform ultimei 
variante a programului, ce se află postatA pe site
ul ADR Sud-Muntenia, 

Recomandare 
preluatA 



36. idem idem idem 

37. idem idem idem 

38. idem idem idem 

39. idem idem idem 

40. idem idem idem 

Se recomandă corelarea ideilor de proiecte Recomandare 
prezentate la capitolul 7 - Portofoliul de proiecte preluată 
cu priorităţile de dezvoltare prezentate la 
Capitolul Concluzii, pag. 591. 

La cap. 5 PRIORITĂŢI DE DEZVOLTARE PE Recomandare 
OBIECTIVE/DOMENII DE ACŢIUNE, la pag. preluată 
178, se recomandă reVIZUirea denumirii 
obiectivelor specifice aferente POR SM 2021-
2027. De asemenea, pentru fiecare prioritate ar fi 
recomandat să existe o justificare care să fie 
corelată cu partea de provocări şi partea de 
analiză a situaţiei actuale. 

In capitolul Portofoliul de proiecte există Recomandare 
proiecte, al căror buget nu a fost cuantificat. Se preluată 

recomandă revizuirea acestui capitol prin 
indicarea pentru fiecare proiect a unui buget 
estimativ. 

Se recomandă modificarea corespunzătoare a Recomandare 
numărului articolelor din Regulamentul (UE) preluată 

202111060 din 24 iunie 2021 de stabilire a 
dispozitiilor comune, la cap.6 Infrastructura de 
sustinere a activităţilor economico-sociale, 
respectănd versiunea finală a Regulamentului. 

La pag. 541 - 544 - principiul parteneriatului: se Recomandare 
menţionează constituirea grupului de lucru şi preluată 

participarea membrilor GL În toate etapele 
strategiei, dar /Mă a preciza cum se va face 
implicarea partenerilor În procesul de 
implementare, evaluare şi monitorizare al 
Strategiei. 



41. idem idem idem La pag. 549 - 585 - indicatori de monitorizare a Recomandare -
strategiei - se recomandă ca indicatorii strategiei preluată 
să fie corelaţi cu indicatorii de realizare şi 
rezultat din regulamentul FEDR 1058/2021, iar 
dacă strategia cuprinde investiţii care Îşi pot găsi 
finanţare din PORSM 2021-2027, aceştia să fie 
corelaţi cu indicatorii de realizare şi de rezultat 
comuni şi specifici din cadrul PORSM 2021-
2027, versiunea 3 publicată pe site-ul ADR Sud-
Muntenia. De asemenea, se recomandă şi 
cuantificarea indicatorilor strategiei. 


