ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
Proces verbal
al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 17 decembrie 2021
Ședința este condusă de domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Bună ziua, stimaţi colegi,
Doamnelor și domnilor,
În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (2) lit. ”a” coroborate cu cele ale art.
182 alin. (4) din Codul Administrativ, a fost convocat consiliul județean în ședință
ordinară. Ședința consiliului județean se desfășoară în sistem videoconferință prin
intermediul aplicației ZOOM, cu sprijinul Serviciului Informatic.
Sunt prezenți în sala de ședință vicepreședinții, secretarul general al județului,
administratorul public, consilierii județeni (Vrăjitoarea Emilian, Titirișcă Florin și
Voicilă Florea), ceilalți participând în sistem videoconferință, directorii direcțiilor de
specialitate (Ionescu Iuliana – Direcția juridică, Păscuțu Victorița – Direcția tehnică și
administrarea patrimoniului, Magheru Liliana - Direcția management și administrație
publică, Gabi Radu - Direcția investiții, proiecte și achiziții publice, Putineanu Eliza –
Direcția economică, Valy Borțun – Direcția urbanism și amenajarea teritoriului). Invitați:
Dobre Alexandru – Spitalul de Urgență Alexandria, Soare Roxana – Spitalul de Psihiatrie
Poroschia, Popescu Daniela – SPCEP, Zalana Emil – DGASPC Teleorman și funcționari
publici din aparatul de specialitate.
Pentru a stabili dacă există cvorum de prezență necesar pentru desfășurarea legală
a acestei ședințe, doamna Silvia Oprescu , secretarul general al județului, va proceda la
efectuarea apelului nominal al consilierilor județeni.
Doamna Silvia Oprescu.
Mulțumesc, domnule președinte.
În urma apelului nominal la ședinţă participă 31 consilieri din totalul de 31
consilieri în funcţie, ședinţa de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat
cvorumul de prezenţă necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședinţe ordinare.
Procesul - verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data de
25 noiembrie 2021, v-a fost pus la dispoziţie și îl supun aprobării dumneavoastră.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinţei ordinare a
Consiliului Judeţean, din 25 noiembrie 2021.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
Mulțumesc, doamna Oprescu!
Doamnelor și domnilor consilieri,
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Odată cu transmiterea convocării și materialelor ați luat la cunoștință de ordinea de
zi a ședinței.
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 612, Rădoiești (DJ 601C)
– Săceni (DJ 612A), km 64+371 – km 76+172 (L= 11,801 km)”, în faza Proiect tehnic
de execuție.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației
tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Realizare șanțuri betonate pe DJ
506 și DJ 506 A și realizare subtraversări pe DJ 506, pe raza comunei Vitănești”, în
faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și
însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al Județului Teleorman, cu
modificările și completările ulterioare.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a unor imobile, proprietate
publică a județului Teleorman, în care își desfășoară activitatea.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de
Evidență a Persoanelor al județului Teleorman și aprobarea organigramei, a
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu
modificările și completările ulterioare.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 80 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2021, cu
modificările și completările ulterioare.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia, cu
modificările și completările ulterioare.
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Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea
organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de
Vede, cu modificările și completările ulterioare.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria,
cu modificările și completările ulterioare .
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Județene a Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale, pentru perioada 2022-2032.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor
social pentru anul școlar 2021-2022 și a cuantumului acestora alocate elevilor din
cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria și Centrului Școlar de
Educație Incluzivă Roșiori de Vede.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului
propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul
patru al anului 2021.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
14.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului
Teleorman pe anul 2021.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
15.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 85/22.04.2021 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a
numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2021 și estimări
pentru anii 2022 – 2024, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea
Consiliului Județean Teleorman.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
16. Diverse.
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi vă propun suplimentarea acestuia
cu încă trei proiecte de hotărâri, respectiv:
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1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale
a sumei de 1.746,32 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit
încasat suplimentar de bugetul de stat pe anul 2021.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
2.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 109 din 17 iunie 2021 privind participarea Județului Teleorman, prin
Consiliul Județean Teleorman, în parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul
Teleorman și Serviciul Județean Anticorupție Teleorman la realizarea proiectului
”Anticorupție prin etică, integritate și transparență la nivelul județului Teleorman”.
Inițiator: Florescu
Teleorman

Adrian,

vicepreședintele

Consiliului

Județean

3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între
Județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și Direcția Generală
Anticorupție în vederea realizării proiectului ”Anticorupție prin etică, integritate și
transparență la nivelul județului Teleorman”.
Inițiator: Florescu
Teleorman

Adrian,

vicepreședintele

Consiliului

Județean

Supun la vot proiectul ordinii de zi suplimentat.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.
Înainte de a merge mai departe, menționez că în situația în care un consilier
județean are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii are obligația să anunțe
această situație pentru a nu lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe
proiectul ordinii de zi.
La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții
”Modernizare DJ 612, Rădoiești (DJ 601C) – Săceni (DJ 612A), km 64+371 – km
76+172 (L= 11,801 km)”, în faza Proiect tehnic de execuție.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 612, Rădoiești (DJ 601C) –
Săceni (DJ 612A), km 64+371 – km 76+172 (L= 11,801 km)”, în faza Proiect tehnic de
execuție.
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- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 612,
Rădoiești (DJ 601C) – Săceni (DJ 612A), km 64+371 – km 76+172 (L= 11,801 km)”,
în faza Proiect tehnic de execuție.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul
de investiții ”Realizare șanțuri betonate pe DJ 506 și DJ 506 A și realizare
subtraversări pe DJ 506, pe raza comunei Vitănești”, în faza documentație de
avizare a lucrărilor de intervenții.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a
documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Realizare șanțuri
betonate pe DJ 506 și DJ 506 A și realizare subtraversări pe DJ 506, pe raza comunei
Vitănești”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții
”Realizare șanțuri betonate pe DJ 506 și DJ 506 A și realizare subtraversări pe DJ 506,
pe raza comunei Vitănești”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din
21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor din
domeniul public al Județului Teleorman, cu modificările și completările ulterioare.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și
însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al Județului Teleorman, cu
modificările și completările ulterioare.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001
privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al
Județului Teleorman, cu modificările și completările ulterioare.
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Teleorman a unor imobile, proprietate publică a județului Teleorman, în
care își desfășoară activitatea.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind darea în administrare Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a unor imobile,
proprietate publică a județului Teleorman, în care își desfășoară activitatea.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind darea în
administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a
unor imobile, proprietate publică a județului Teleorman, în care își desfășoară
activitatea.
La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului
Teleorman și aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de
organizare și funcționare.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public
Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman și aprobarea organigramei, a
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind reorganizarea
Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman și
aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare.
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La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman
nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu
modificările și completările ulterioare.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman,
prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 171 din 28
noiembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare.
La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 80 din 22 aprilie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de
Urgență Alexandria pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Filip Valentin nu participă la vot.
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 80 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2021, cu modificările și
completările ulterioare.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 31 de voturi „pentru” s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 80 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul
2021, cu modificările și completările ulterioare.
La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.
188 din 22 decembrie 2015, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții
ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia, cu modificările și completările ulterioare
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Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia, cu
modificările și completările ulterioare.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 188 din 22
decembrie 2015, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de
Psihiatrie Poroschia, cu modificările și completările ulterioare.
La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23
februarie 2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului
de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede, cu modificările și completările ulterioare.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea
organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede,
cu modificările și completările ulterioare.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei
nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind
aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori
de Vede, cu modificările și completările ulterioare.
La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27
ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului
Județean de Urgență Alexandria, cu modificările și completările ulterioare.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Filip Valentin nu participă la vot.
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Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria, cu
modificările și completările ulterioare.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 31 voturi „pentru” s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei
nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență
Alexandria, cu modificările și completările ulterioare.
La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea Strategiei Județene a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Teleorman de Dezvoltare a Serviciilor Sociale, pentru perioada 20222032.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Județene a Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman de Dezvoltare a
Serviciilor Sociale, pentru perioada 2022-2032.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
Strategiei Județene a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Teleorman de Dezvoltare a Serviciilor Sociale, pentru perioada 2022-2032.
La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 2021-2022 și a
cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul Centrului Școlar de Educație
Incluzivă Alexandria și Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor
social pentru anul școlar 2021-2022 și a cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul
Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria și Centrului Școlar de Educație
Incluzivă Roșiori de Vede.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
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- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 2021-2022 și a cuantumului acestora
alocate elevilor din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria și Centrului
Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede.
La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de
funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2021
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului
propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul patru
al anului 2021.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și
dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2021.
La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2021.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Având în vedere că acest proiect de hotărâre are un amendament de modificare și
completare, care v-a fost transmis, supun la vot amendamentul.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi amendamentul a fost adoptat.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
județului Teleorman pe anul 2021 cu amendamentul adoptat.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2021.
La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 85/22.04.2021 privind
aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului
salariilor de bază pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 – 2024, ale instituțiilor și
serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Teleorman nr. 85/22.04.2021 privind aprobarea bugetelor de venituri și
cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2021 și
estimări pentru anii 2022 – 2024, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea
Consiliului Județean Teleorman.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 85/22.04.2021 privind aprobarea bugetelor
de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul
2021 și estimări pentru anii 2022 – 2024, ale instituțiilor și serviciilor publice din
subordinea Consiliului Județean Teleorman.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 1.746,32 mii lei,
corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar de bugetul
de stat pe anul 2021.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativteritoriale a sumei de 1.746,32 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe
venit încasat suplimentar de bugetul de stat pe anul 2021.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe
unități administrativ-teritoriale a sumei de 1.746,32 mii lei, corespunzătoare cotei de 6%
din impozitul pe venit încasat suplimentar de bugetul de stat pe anul 2021.
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La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 109 din 17 iunie 2021
privind participarea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în
parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul Teleorman și Serviciul Județean
Anticorupție Teleorman la realizarea proiectului ”Anticorupție prin etică,
integritate și transparență la nivelul județului Teleorman”.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Teleorman nr. 109 din 17 iunie 2021 privind participarea Județului Teleorman,
prin Consiliul Județean Teleorman, în parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul
Teleorman și Serviciul Județean Anticorupție Teleorman la realizarea proiectului
”Anticorupție prin etică, integritate și transparență la nivelul județului Teleorman”.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 109 din 17 iunie 2021 privind participarea
Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, în parteneriat cu Instituția
Prefectului – Județul Teleorman și Serviciul Județean Anticorupție Teleorman la
realizarea proiectului ”Anticorupție prin etică, integritate și transparență la nivelul
județului Teleorman”.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Teleorman, prin Consiliul
Județean Teleorman și Direcția Generală Anticorupție în vederea realizării
proiectului ”Anticorupție prin etică, integritate și transparență la nivelul județului
Teleorman”.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Florescu Adrian:
Domnule președinte, avem o eroare materială de îndreptat în anexa privind Acordul
de parteneriat la ”Total Lider de parteneriat (DGA București)”, în locul cifrei de 4698,48
avem 4698,49. Deci, 49 de bănuți.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
Având în vedere că acest proiect de hotărâre are un amendament de modificare,
care v-a fost transmis, supun la vot amendamentul și observația domnului vicepreședinte
Florescu Adrian.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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Cu unanimitate de voturi amendamentul a fost adoptat.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între
Județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și Direcția Generală Anticorupție
în vederea realizării proiectului ”Anticorupție prin etică, integritate și transparență la
nivelul județului Teleorman” în integralitatea lui.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
Acordului de parteneriat între Județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și
Direcția Generală Anticorupție în vederea realizării proiectului ”Anticorupție prin etică,
integritate și transparență la nivelul județului Teleorman”.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
Dacă aveţi alte probleme?
Domnul Florescu Adrian:
Am avut la ședința trecută o temă ridicată de dumneavoastră, cea legată de
atribuirea contractului pentru servicii de deszăpezire. Vreau să vă informez că suntem în
ultima etapă, cea a verificării documentației depuse în baza DUAE. Pentru situația în
care va exista o contestație, pregătim documentele pentru negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunț de participare. Sperăm să nu fie nevoie.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinţei și vă mulţumesc
pentru participare.

Președinte
Adrian Ionuț Gâdea

Secretar general al județului
Silvia Oprescu
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