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 R O M Â N I A 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN 
 

 

                                                          Proces verbal  

  al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  

din data de 26 august 2021 

 

  

 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 sedință președintele, vicepreședinții, administratorul 

public, 10  consilieri județeni(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Constantinescu Florică,  

Filip Valentin, Ivănică Relu Viorel, Mara Florică, Nădrag Gigi, Popescu Dan, Titirișcă 

Florin, Moț Petrică, Vrăjitoarea Emilian, Voicilă Florea, Mihalcea Claudiu), ceilalți 

participând în sistem videoconferință, directorii direcțiilor de specialitate (Ionescu Iuliana 

– Direcția juridică, Putineanu Eliza – Direcția economică, Magheru Liliana – Direcția 

management și administrație publică,  – Borțun Valy - Direcția urbanism și amenajarea 

teritoriului, Păscuțu Victorița – Direcția tehnică și administrarea patrimoniului și 

funcționari publici din aparatul de specialitate. 

          Invitati sunt: Fota Viorel - Biblioteca Județeană; Soare Roxana, Spitalul de 

Psihiatrie Poroschia; Săvescu Laurențiu – Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de 

Vede; Zalana Emil – DGASPC Teleorman 

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. 

 

x 

x x 

 

 Doamna Silvia Oprescu. 

 Mulțumesc, domnule președinte.  

În urma apelului nominal, la ședinţă participă 32 consilieri din totalul de 32 

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 extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din 

data de 15 iulie 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 extraordinare a 

Consiliului Judeţean, din 15 iulie 2021. 
  



 2 

 

 

  Domnule președinte, înainte de a vă da cuvântul vreau să informez consilierii 

județeni că Hotărârea privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a 

activitatii direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Teleorman și a 

instituțiilor subordonate acestuia nu a fost semnată de președintele Consiliului Județean. 

Precizez faptul că această situație este reglementată de art.140 din Codul administrativ. 

Astfel, hotărârea consiliului județean se semnează de cel puțin 2 consilieri județeni care 

au participat la ședință, iar modalitatea de desemnare a acestora se stabilește prin 

regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean. 

        Domnul Titirișcă Florin: 

        Conform Codului administrativ președintele Consiliului județean are dreptul să nu 

semneze, dacă ne luăm după vechiul regulament, președintele era obligat să semneze. 

Dar noi am avut grijă să nu schimbăm regulamentul, până astăzi când sper, îl vom aproba 

pe cel nou.  

        Doamna Silvia Oprescu: 

        Vreau să fac următoarea precizare: în regulamentul vechi nu era această prevedere, 

dar la dispoziții finale aveam stipulată o prevedere conform căreia regulamentul se va 

actualiza cu prevederile legale în vigoare.  In raport cu regulamentul, forța juridică a 

Codului administrativ este mai mare, deci prevederile Codului administrativ prevalează. 

Domnul președinte a respectat prevederile Codului administrativ și a depus, în scris, 

opinia dumnealui. 

         Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

         Mulțumesc, doamna Oprescu! 

         Doamnelor și domnilor consilieri, 

         Odată cu transmiterea convocării și  a materialelor, ați luat la cunoștință de ordinea 

de zi a ședinței. 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru 

efectuarea unor lucrări la imobilul situat în comuna Olteni, proprietate publică 

a județului Teleorman. 

      Inițiator: președintele Consiliului Județean  Teleorman  

 

  2. 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  

 

      3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la  

Hotărârea Consiliului Județean  Teleorman nr. 93 din 31 mai 2001 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 
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4. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru 

efectuarea unor lucrări la imobilul Spitalul de Psihiatrie Poroschia, proprietate 

publică a județului Teleorman. 

      Inițiator:  președintele  Consiliului Judetean Teleorman  

 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 81 din 22 aprilie  2021 privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, pe anul 2021. 

    Inițiator: președintele  Consiliului Judetean Teleorman  

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea 

prezentării  unui nou proiect de management de către managerul Muzeului 

Județean Teleorman. 

    Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman  

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Bibliotecii Județene ”Marin Preda”.  

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului de proiecte   de 

management pentru ocuparea postului de manager la Biblioteca Județeană 

„Marin Preda „ – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului  

Județean Teleorman.  

    Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman  

 

9. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru analiza noului proiect 

de management și aprobarea Regulamentului de organizare și desfăsurare a 

analizei noului proiect de management ce va fi depus de managerul Muzeului 

Județean Teleorman  - instituție publică de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Județean Teleorman. 

    Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman  

 

10. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală a 

comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de 

organizare și desfăsurare a evaluării anuale a managementului Centrului 

Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale  Teleorman - 

instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean  

Teleorman. 

    Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman  

 

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului 

Teleorman pe anul 2021. 

     Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman  

 

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei pentru protecția copilului 

Teleorman. 

    Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman  
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13. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2020 -2024.  

    Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman  

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Teleorman.    

   Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri  ale 

Consiliului Județean Teleorman. 

16.  
Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

17. Diverse.  

Supun la vot proiectul ordinii de zi. 

- 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 

acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul 

situat în comuna Olteni, proprietate publică a județului Teleorman. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 

prezentaţi. 

Domnul Titirișcă Florin: 

Stimați colegi, domnule președinte, am văzut toți ce s-a întâmplat la Olteni. Noi 

așteptam o demisie sau o demitere a doamnei care conduce acel centru. Eu aș vrea ca 

doamna directoare să-și asume răspunderea pentru ce se întâmplă la acel centru și să-și 

dea demisia. Ii cer demisia. Eu cred că este nevoie de mai mulți bani, nu doar de o 

reparație de fațadă. Acolo este nevoie chiar de un centru de bătrâni nou. Noi nu vom vota 

acest proiect de hotărâre, să așteptăm concluziile corpului de control al ministrului. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Eu nu pot să demit un șef de centru, pentru că nu-mi permite legea, directorul  

instituției trebuie să o  facă. Am fost cu domnul vicepreședinte Florescu Adrian, dânsul 

coordonează instituția, la Deparați,  în ideea de a reabilita și moderniza clădirea  pentru a 

putea găzdui beneficiarii de la Olteni. Așteptăm și noi raportul comisiei de cercetare 

administratăvă. 

Domnul Florescu Adrian: 
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Din punct de vedere politic, colegii așteptau o demisie a doamnei șef de centru. In 

opinia mea nu doar doamna este vinovată ci și vechea conducere a DGASPC pentru care 

am luat măsura schimbării. Cei de la Ministerul Muncii, autoritatea de resort, au fost nu 

doar la Olteni, ci la toate centrele din județ, iar la final vom primi un raport  care ne va 

ajuta să luăm cele mai bune hotărâri în privința managementului acestei direcții. 

Domnul Vlad Ovidiu: 

Nu se înțelege bine, se propune să nu se voteze proiectul? 

            Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

           Da, domnul Titirișcă propune să nu se voteze acest proiect. 

Domnul Vlad Ovidiu: 

Dacă este în interesul cetățenilor și nu se votează acest proiect, oamenii au 

posibilitatea să vadă, dar mirarea mea este că un proiect inițiat de domnul vicepreședinte 

Florescu nu este votat de consilierii PNL, nu cumva cineva vizează această funcție? 

Domnul Titirișcă Florin: 

          Dacă vă interesează grupul PNL să știți că grupul PNL are majoritatea în Consiliul 

județean și chiar dacă nu ați vrut să votați înființarea comisie de analiză și domnul 

președinte nu a semnat proiectul,  aceasta tot își va desfășura activitatea. Iar proiectul 

acesta va fi pus din nou pe ordinea de zi, dar nu cu 20.000 lei, o sumă prea mică pentru  

integritatea persoanelor și necesitățile centrului de la Olteni. Așteptăm să vedem ce spune 

raportul, facem o analiză și poate e nevoie de un nou centru.  

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Datoria esențială a Consiliului județean este asigurarea resurselor financiare pentru 

desfășurarea activității. Recomandările autorității de resort au fost cele privind 

igienizarea și reparații, iar suma care a reieșit este cea cuprinsă în proiectul de hotărâre. 

Acum nu se alocă sumele, se cere acordul consiliului județean în calitate de proprietar 

pentru realizarea acțiunilor de reparații și igienizări. Dacă nu doriți îmbunătățirea 

condițiilor de trai pentru beneficiarii de acolo, asta este. 

Domnul Voicilă Florea: 

Rog consilierii PNL să voteze acest proiect de hotărâre, astfel încât condițiile în 

care stau oamenii să se îmbunătățească, iar când apare raportul de control vom stabili 

măsurile ce se impun. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman 

pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în comuna Olteni, proprietate publică a 

județului Teleorman. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 

 Cu 16 voturi „pentru”, 16 voturi „împotrivă”( Burghiu Mihaela, Catană Cristina, 

Cocu Bogdan, Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Oana Raluca, Filip 

Valentin, Ivănică Relu Viorel, Mara Florică, Mohora Mihăiță, Nădrag Gigi, Popescu 

Dan, Sandu Remiy, Titirișcă Florin, Moț Petrică, Vrăjitoarea Emilian) și 1 „abţinere” 

(Florescu Adrian) proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman 

pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în comuna Olteni, proprietate publică a 

județului Teleorman a fost respins, din păcate! 
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      Domnul Popescu Dan: 

      Situația asta trenează de mult timp, din păcate. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

      Din păcate, oamenii de acolo vor rămâne în aceeași situație. 

 

       La punctul doi 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. 

 Dacă nu sunt, 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 ? 

Cu 16 voturi „pentru”, 16 voturi „împotrivă”  Burghiu Mihaela, Catană Cristina, 

Cocu Bogdan, Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Oana Raluca, Filip 

Valentin, Ivănică Relu Viorel, Mara Florică, Mohora Mihăiță, Nădrag Gigi, Popescu Dan, 

Sandu Remiy, Titirișcă Florin, Moț Petrică, Vrăjitoarea Emilian)  și 1 „abţinere”(Florescu 

Adrian),  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 a fost respins. 

Este vorba despre 4 imobile pentru care s-au finalizat cărțile funciare, acum trebuie 

ractualizat inventarul conform noilor cărți funciare, nimic altceva. 

 

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 

modificarea și completarea Anexei nr. 1 la  Hotărârea Consiliului Județean  

Teleorman nr. 93 din 31 mai 2001 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. 

 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea 

Anexei nr. 1 la  Hotărârea Consiliului Județean  Teleorman nr. 93 din 31 mai 2001 

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. 
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- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea și 

completarea Anexei nr. 1 la  Hotărârea Consiliului Județean  Teleorman nr. 93 din 31 mai 

2001 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 patru de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre 

privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la 

imobilul Spitalul de Psihiatrie Poroschia, proprietate publică a județului 

Teleorman. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 

prezentaţi. 

Domnul Titirișcă Florin: 

Prin acest proiect de hotărâre se dorește realizarea unei imprejmuiri. Am văzut 

devizul și valoarea mi se pare prea mare, un gard costa aproape cât o casă. Colega mea, 

Raluca Fedeleș a vrut să facă un proiect de hotărâre prin care  fiecare copil din județ, din 

clasele I-IV, să primească gratuit un ghiozdan. Folosind diferite tertipuri, funcționarii din 

Consiliul județean au găsit că nu este potrivit un astfel de proiect, în schimb, s-au găsit 5 

miliarde lei pentru gard. 

 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Respectarea legii nu însemnă tertipuri, iar noi, pentru acest proiect nu dăm bani, 

dăm doar un acord. 

Domnul Florescu Adrian: 

Când vine vorba despre  un spital de psihiatrie, siguranța este foarte importantă. 

Fundamentarea aparține Spitalului, iar doamna manager, fiind aici, ne poate face o scurtă 

prezentare a acesteia. 

Doamna Soare Roxana: 

Investiția  pentru realizarea a 209 m de gard se ridică a suma de 300.000, conform 

devizului, nu 500.000. Este necesară execuția noului gard, întrucât gardul actual este jos 

si pacienții îl sar foarte ușor. Menționez că suma necesară se află în bugetul de venituri și 

cheltuieli al spitalului.  

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

        Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman 

pentru efectuarea unor lucrări la imobilul Spitalul de Psihiatrie Poroschia, proprietate 

publică a județului Teleorman. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

 Abţineri ? 
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            Cu 16 voturi „pentru”, 16 voturi „împotrivă”  Burghiu Mihaela, Catană Cristina, 

Cocu Bogdan, Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Oana Raluca, Filip 

Valentin, Ivănică Relu Viorel, Mara Florică, Mohora Mihăiță, Nădrag Gigi, Popescu 

Dan, Sandu Remiy, Titirișcă Florin, Moț Petrică, Vrăjitoarea Emilian)  și 1 „abţinere”,   

Florescu Adrian), proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman 

pentru efectuarea unor lucrări la imobilul Spitalul de Psihiatrie Poroschia, proprietate 

publică a județului Teleorman a fost respins. 

 

 La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 81 din 22 aprilie  2021 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, pe anul 2021. 

 

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. 81 din 22 aprilie  2021 privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, pe anul 2021. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 81 din 22 aprilie  2021 privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, pe 

anul 2021. 

 

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Caietului de obiective în vederea prezentării  unui nou proiect de 

management de către managerul Muzeului Județean Teleorman. 

 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 

prezentaţi. 
 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în 

vederea prezentării  unui nou proiect de management de către managerul Muzeului 

Județean Teleorman. 
 

  - Cine este pentru ? 

  - Impotrivă ? 

  - Abţineri ? 
 

          Cu 16 voturi „pentru”, 16 voturi „împotrivă” ( Burghiu Mihaela, Catană Cristina, 

Cocu Bogdan, Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Oana Raluca, Filip 

Valentin, Ivănică Relu Viorel, Mara Florică, Mohora Mihăiță, Nădrag Gigi, Popescu 

Dan, Sandu Remiy, Titirișcă Florin, Moț Petrică, Vrăjitoarea Emilian)  și 1 „abţinere”,   
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Florescu Adrian) proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în 

vederea prezentării  unui nou proiect de management de către managerul Muzeului 

Județean Teleorman a fost respins. 

       Pentru a ști exact despre ce este vorba, managerul Muzeului Județean a luat notă 

peste 9, conform OUG 189 care reglementează modalitatea de organizare și evaluare a 

performanțelor managementului, are dreptul să vină cu un nou proiect de management. 

Este un drept conferit prin lege. 

Să nu uităm să ne desfășurăm activitatea cu bună credință și cu respectarea legii. Acesta 

este un proiect care respectă legea. 

 

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene 

”Marin Preda”. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
         

        Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare al Bibliotecii Județene ”Marin Preda”. 

  - Cine este pentru ? 

  - Impotrivă ? 

  - Abţineri ? 
 

        Cu 16 voturi „pentru”, 16 voturi „împotrivă” ( Burghiu Mihaela, Catană Cristina, 

Cocu Bogdan, Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Oana Raluca, Filip 

Valentin, Ivănică Relu Viorel, Mara Florică, Mohora Mihăiță, Nădrag Gigi, Popescu 

Dan, Sandu Remiy, Titirișcă Florin, Moț Petrică, Vrăjitoarea Emilian)  și 1 „abţinere”,   

Florescu Adrian), proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare al Bibliotecii Județene ”Marin Preda” a fost respins. 

 

La punctul 8 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

aprobarea organizării concursului de proiecte de management pentru ocuparea 

postului de manager la Biblioteca Județeană „Marin Preda „ – instituție publică de 

cultură aflată în subordinea Consiliului  Județean Teleorman. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 

        Domnul Titirișcă Florin: 

        Din punctul dumneavoastră de vedere, un director trebuie să-și păstreze funcția pe 

viață. Nici o persoană nu poate să vină din exterior. Faceți o comisie cu aceiași oameni de 

la Consiliul județean, întâmplător sau nu, cu același candidat. Aceiași oameni în comisii, 

același om câștigă concursul. Nu se schimbă nimic. Avem aceiași oameni din județele 

apropiate, conduse de  PSD. Noi nu vom vota  nici acest proiect. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Domnule Titirișcă, noi respectăm procedura.  Noi nu stabilim aici cine participă la 

concurs. Cine dorește și îndeplinește condițiile, este liber să participe la concurs. Noi 

aprobăm procedura prevăzută în OUG 189, eu îmi doresc să participe cât mai multe 

persoane, astfel încât să câștige cel mai bun. A participat cineva și a fost obstrucționat? 

Despre ce vorbim? A împiedicat cineva vreo persoană care a vrut să se înscrie la 

concurs? 

 



 10 

Doamna Fedeleș Raluca: 

Cum să vină oamenii la concurs, ca noi la consiliul județean scoatem 3, 4 posturi la 

concurs și  pentru 10, 15 aducem apropiații, prin transfer, de la alte instituții. Cel puțin 

așa se întâmplă de 4 luni încoace. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

 Este părerea dumneavostră!  S-a întâmplat asta ori de câte ori un coleg director a 

făcut referat pentru că are nevoie de personal pe post de execuție, pentru că și la consiliul 

județean este nevoie de oameni ca și în alte instituții.  

       Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării concursului de 

proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Biblioteca Județeană 

„Marin Preda „ – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului  Județean 

Teleorman. 

   - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

       Cu 16 voturi „pentru”, 16 voturi „împotrivă” ( Burghiu Mihaela, Catană Cristina, 

Cocu Bogdan, Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Oana Raluca, Filip 

Valentin, Ivănică Relu Viorel, Mara Florică, Mohora Mihăiță, Nădrag Gigi, Popescu 

Dan, Sandu Remiy, Titirișcă Florin, Moț Petrică, Vrăjitoarea Emilian)  și 1 „abţinere”,   

Florescu Adrian), proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării concursului de 

proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Biblioteca Județeană 

„Marin Preda„ – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului  Județean 

Teleorman a fost respins. 

 

 La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

constituirea comisiei pentru analiza noului proiect de management și aprobarea 

Regulamentului de organizare și desfăsurare a analizei noului proiect de 

management ce va fi depus de managerul Muzeului Județean Teleorman  - instituție 

publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 

prezentaţi. 

  Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei 

pentru analiza noului proiect de management și aprobarea Regulamentului de organizare 

și desfăsurare a analizei noului proiect de management ce va fi depus de managerul 

Muzeului Județean Teleorman  - instituție publică de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Județean Teleorman. 

   

   - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

     Cu 16 voturi „pentru”, 16 voturi „împotrivă” ( Burghiu Mihaela, Catană Cristina, 

Cocu Bogdan, Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Oana Raluca, Filip 

Valentin, Ivănică Relu Viorel, Mara Florică, Mohora Mihăiță, Nădrag Gigi, Popescu 

Dan, Sandu Remiy, Titirișcă Florin, Moț Petrică, Vrăjitoarea Emilian)  și 1 „abţinere”,   

Florescu Adrian), ” proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei pentru analiza 
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noului proiect de management și aprobarea Regulamentului de organizare și desfăsurare 

a analizei noului proiect de management ce va fi depus de managerul Muzeului Județean 

Teleorman  - instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean 

Teleorman a fost respins. 

     Păcat! Am apreciat și public activitatea acestei instituții și a managerului acestei 

instituții. O muncă extraordinară pe care o face dl manager și colegii de la Muzeul 

Județean. Să îngrădești dreptul de a depune un nou proiect, în condițiile în care a obținut 

93 de puncte! 

 

La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

constituirea comisiei de evaluare anuală a comisiei de soluționare a contestațiilor și 

aprobarea Regulamentului de organizare și desfăsurare a evaluării anuale a 

managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii 

Tradiționale  Teleorman - instituție publică de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Județean  Teleorman. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 

prezentaţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală 

a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfăsurare a evaluării anuale a managementului Centrului Județean de Conservare și 

Promovare a Culturii Tradiționale  Teleorman - instituție publică de cultură aflată în 

subordinea Consiliului Județean  Teleorman. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

 Cu 16 voturi „pentru”, 16 voturi „împotrivă” ( Burghiu Mihaela, Catană Cristina, 

Cocu Bogdan, Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Oana Raluca, Filip 

Valentin, Ivănică Relu Viorel, Mara Florică, Mohora Mihăiță, Nădrag Gigi, Popescu 

Dan, Sandu Remiy, Titirișcă Florin, Moț Petrică, Vrăjitoarea Emilian)  și 1 „abţinere”,   

Florescu Adrian), proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală a 

comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfăsurare a evaluării anuale a managementului Centrului Județean de Conservare și 

Promovare a Culturii Tradiționale  Teleorman - instituție publică de cultură aflată în 

subordinea Consiliului Județean  Teleorman a fost respins. 

  

La punctul 11 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. 
 

        Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

propriu al județului Teleorman pe anul 2021. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 
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- Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de voturi, s-a adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2021. 

La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

actualizarea Comisiei pentru protecția copilului Teleorman. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 

         Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea Comisiei 

pentru protecția copilului Teleorman. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

Cu unanimitate voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind actualizarea 

Comisiei pentru protecția copilului Teleorman. 

 

La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 

modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Teleorman pentru mandatul 2020 -2024. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 

prezentaţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2020 -2024. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 

componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru 

mandatul 2020 -2024.  

La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean 

Teleorman. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 

Doamna Oprescu Silvia: 

          Domnule președinte, pentru acest proiect de hotărâre au fost depuse două 

amendamente: unul depus de domnul Vrăjitoarea Emilian prin care se propune ca și 

ședințele comisiilor de specialitate să se desfășoare în sistem online; cel de al doilea, 

depus de domnul Titirișcă Florin propune modificarea articolului 14 alin.(2) lit, a), b) și 

c) referitor la numărul consilierilor județeni care fac parte din comisiile de specialitate pe 

domenii de activitate,  respectiv, să fie 15 consilieri, nu 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Supun la vot amendamentul domnului Vrăjitoarea Emilian. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi a fost admis amendamentul propus de domnul Vrăjitoarea 

Emilian. 

Supun la vot amendamentul domnului Titirișcă 

Domnul Vlad Eugen : 

          Modificarea numărului de consilieri de la 11 la 15 se propune pe considerentul că 

toți consilierii au dreptul să facă parte din toate comisiile. In aceste condiții, de la 11, la 15 

doar 4 consilieri pot face parte din comisie și, probabil aceștia vor fi de la PNL. Ori lăsăm 

așa cum este, ori dăm dreptul tuturor consilierilor să participe la toate comisiile și avem 

astfel trei comisii cu câte 32 de consilieri. 

Domnul Titirișcă Florin : 

Este dreptul fiecărui consilier să facă parte din comisiile de specialitate. Până acum 

Codul administrativ și Regulamentul de organizare  și funcționare al consiliului județean 

nu au prevăzut numărul de consilieri care să facă parte din comisii, până la Regulamentul 

pe care l-am votat astăzi și care stabilește numărul de 11 consilieri pentru fiecare comisie. 

Mie mi se pare ca sunt prea puțini.  

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Numărul de 11 consilieri ca și componența și denumirea comisiilor au fost aprobate 

prin hotărâre a Consiliului județean. 

Supun la vot amendamentul propus de domnul Titirișcă Florin. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

Cu 17 voturi ”pentru” și 16 ”împotrivă”(Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu 

Mioara, Ciocîrlan Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, 

Nicodim Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe 

Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) a fost admis amendamentul propus de domnul 

Titirișcă Florin. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare al Consiliului Județean Teleorman cu cele două amendamente propuse și 

adoptate. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
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Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman cu cele 

două amendamente votate. 

La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, 

termenele și circulația proiectelor de hotărâri  ale Consiliului Județean Teleorman. 
 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
 

          Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 

măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri  ale 

Consiliului Județean Teleorman. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 

proiectelor de hotărâri  ale Consiliului Județean Teleorman. 

 

           La punctul ”Diverse” vreau să vă informez că a existat o misiune de audit a 

Camerei de Conturi  Teleorman care a verificat atât activitatea  propriu-zisă a Consiliului 

județean cât și activitatea unor instituții subordonate. In activitatea Consiliului județean 

nu au fost găsite probleme, pentru celelalte instituții din subordine în vederea punerii în 

executare, Decizia nr. 15 din 8 august 2021 a Camerei de Conturi Teleorman, emisă în 

urma acțiunii cu tema ”Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară 

ale Unității Administrativ Teritoriale a Județului” – Cod 2000. 

         O rog pe domna Ionescu Iuliana, director executiv al Direcției juridice să prezinte  

Decizia Camerei de Conturi. 

         Domnul Titirișcă Florin: 

         Referitor la faptul că în activitatea consiliului județean nu sunt probleme, vreau să 

spun că Camera de Conturi analizează 1 sau 2 la sută din activitate, unde Xulescu mi-e 

prieten închid ochii, unde nu-mi este, mă uit mai cu atenție. Nu mă așteptam ca 

activitatea să funcționeze atât de bine în Consiliul județean, dar asta e. 

          Domnul Voicilă Florea: 

          Domnule Titirișcă, este o acuzație destul de gravă  pe care o faceți la adresa 

Camerei de Conturi! 

         Domnul Titirișcă Florin: 

         Am spus că nu are suficient timp și oameni pentru a verifica întreaga activitate, de 

aceea analizează doar 1 sau 2 la sută. 

         Domnule președinte, aș dori să-mi fie puse la dispoziție următoarele documente: 

         Contractul de management al domnului Bîță Adrian de la SC Eurobac SRL; 

Statutul și actele adiționale ale societății de la Registrul Comerțului; Raportul de 

activitate al domnului Bîță Adrian pe perioada deținerii funcției 8,9 ani: Contractul de 

prestări servicii dintre Consiliul județean și societățile MGM Construcții generale SRL și 

SC Mar Construct Transport 2008 SRL. 
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       Tot la punctul Diverse vreau să vă informez că săptămâna viitoare începe o dezbatere 

publică pentru depunerea proiectelor de către UAT uri pentru programul PNDL3 – 

Anghel Saligny. 

      La următoarea rectificare bugetară, Consiliul județean va primi o sumă importantă de 

bani, la inițiativa consilierilor județeni PNL. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Am de făcut câteva precizări: dacă la Consiliul județean lucrurile merg bine este 

pentru faptul că funcționarii publici respectă legile în spiritul și litera lor. Dacă aveți 

informații că în activitatea Camerei de Conturi se inchid ochii, vă încurajez să sesizați 

instituțiile statului. 

 In legătură cu cele 2 puncte auditate la Serviciul de Cooperare Internă și 

Internațională, conform procesului verbal de constatare, sunt indicii de natură penală și în 

situații de acest gen Curtea de Conturi sesizează instituțiile abilitate. 

          Domnul Titirișcă Florin: 

         Domnule președinte, vă rog să faceți dispoziția pentru desemnarea persoanei care 

asigură secretariatul Comisiei speciale de analiză şi verificare a activitatii direcţiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Județean Teleorman și a instituțiilor subordonate 

acestuia. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Vă asigur că toate procedurile vor fi respectate. 

Domnul Florescu Adrian: 

 Ca să poată fi valorificată hotărârea, trebuie să desemnăm cele 2 persoane din 

rândul consilierilor județeni care au participat la ședință și au votat proiectul de hotărâre, 

să semneze în locul președintelui. Propun să îi desemnăm în această ședință. 

Doamna Fedeleș Oana Raluca : 

Propun pe doamna Burghiu Mihaela și pe domnul Vrăjitoarea Emilian. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Supun la vot propunerile doamnei Fedeleș. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

         Cu 17 voturi ”pentru” și 16 voturi ”împotrivă”(Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, 

Broșteanu Mioara, Ciocîrlan Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, 

Mihalcea Claudiu, Nicodim Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, 

Simion Dumitru, Toțe Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) propunerile au fost votate. 

 

 Dacă  aveţi alte probleme? 

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinţei și vă mulţumesc 

pentru participare. 

 

 

 

    Președinte                                                     Secretar general al județului 

 

Adrian Ionuț Gâdea                                                  Silvia Oprescu 
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