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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 27 octombrie 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 ședință vicepreședinții, secretarul general al județului, 

administratorul public, consilierii județeni (Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian 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, Pană Claudia - Direcția investiții, proiecte și achiziții publice ) 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 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 25 octombrie 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 25 octombrie 2021. 
 

 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

 Mulțumesc, doamna Oprescu! 

 Doamnelor și domnilor consilieri, 

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

zi a ședinței. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a 

destinației corpului de clădire C2 – atelier mecanic din imobilul situat în municipiul 
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Alexandria, strada Libertății, nr. 1 bis, proprietate publică a județului Teleorman, 

aflat în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, în 

vederea demolării. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a unui imobil, proprietate 

publică a județului Teleorman. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Serviciului de 

Telecomunicații Speciale a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Alexandria, 

str. Libertății nr.1, proprietate publică a județului Teleorman. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul 

național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 503 A, limită județ Giurgiu – Drăgănești 

Vlașca (DJ 503), km 30+100 – 32+600”. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul 

național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 653, lim. jud. Olt – Crângeni, km. 66+120 – 

73+845”. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul 

național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții ”Modernizare tronson DJ 504 B, Sfințești (DJ 612) – 

Vârtoape – Trivalea Moșteni (DJ 504), km. 9+509 – 22+473”. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul 

național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 601 D, Prunaru (DE 70) km. 0+000 – limită 

județ Giurgiu (km. 4+920); limită județ Giurgiu (km. 10+714) – Mereni (DJ 612) 

km 14+584”. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul 

național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 601 B, Videle (DJ 601) – 

Blejești (DJ 503), km 0+000 – 6+012”. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul 

național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 679 E, lim. Jud. Argeș – 

Siliștea Gumești (DJ 703), km. 7+144 – 11+430”. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și reabilitarea tronson DJ 612, Mereni 

(DJ 601 D) – Botoroaga (DJ 503), km. 8+100 – 18+678”. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții ”Pod pe DJ 653, peste râul Călmățui, com, Călmățuiu, 

km 87+891 – 87+904”. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții ”Pod pe DJ 653, peste râul Călmățui, com, Dracea, sat 

Zlata, km. 109+083 – 109+098”. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

13. 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 

 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 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 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului 

propriu al județului pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, la 

data de 30 septembrie 2021. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

  16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului 

Teleorman pe anul 2021. 

    Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman  

 

 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Teleorman nr. 141 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea 



 4 

organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare 

ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, 

cu modificările ulterioare.  

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții ”Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului 

Județean de Urgență Alexandria, Județul Teleorman”, faza proiect tehnic de 

execuție – P.T.E. 

Inițiator: Florescu Adrian, vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman 

 

19. Diverse. 

 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi propun suplimentarea acestuia cu 

două proiecte care nu au fost adoptate în ședința anterioară și unul care a fost inițiat 

ulterior întocmirii proiectului ordinii de zi, respectiv: 

- 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 

 

- 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  

 

- Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a 

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

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

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. 
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 La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

aprobarea propunerii de schimbare a destinației corpului de clădire C2 – atelier 

mecanic din imobilul situat în municipiul Alexandria, strada Libertății, nr. 1 bis, 

proprietate publică a județului Teleorman, aflat în administrarea Centrului Școlar 

de Educație Incluzivă Alexandria, în vederea demolării. 

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

prezentaţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a 

destinației corpului de clădire C2 – atelier mecanic din imobilul situat în municipiul 

Alexandria, strada Libertății, nr. 1 bis, proprietate publică a județului Teleorman, aflat în 

administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, în vederea demolării. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 

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

propunerii de schimbare a destinației corpului de clădire C2 – atelier mecanic din 

imobilul situat în municipiul Alexandria, strada Libertății, nr. 1 bis, proprietate publică a 

județului Teleorman, aflat în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă 

Alexandria, în vederea demolării. 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea 

în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Teleorman a unui imobil, proprietate publică a județului Teleorman. 

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

prezentaţi. 

Domnul Titirișcă Florin: 

Domnule președinte, aș fi vrut să fac o interpelare, dar o las pentru finalul ședinței. 

Referitor la acest proiect, aș dori să propun un amendament. Raportul corpului de 

control de la Olteni ar fi trebuit să ne fie adus la cunoștință și nouă. Propun ca darea în 

administrare să fie pe o perioadă de 1 an. Să votăm ca perioada sa fie de un an, avem 

astfel timp să rediscutăm problema cu sediul de la Olteni și să găsim o soluție, poate o 

demolăm să facem o clădire nouă acolo. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Am avut o discuție cu domnul vicepreședinte Florescu Adrian, domnul director 

Dragomirescu Florinel și alți 2 colegi și am stabilit pașii: se lucrează la documentația 

pentru un nou sediu la Olteni; Raportul de activitate de la Centrul Olteni este la domnul 

vicepreședinte Florescu și poate fi pus la dispoziție oricând; dacă aveți probleme în 

privința comisiei, puteți avea intervenția la punctul diverse. 

Supun la vot amendamentul propus de domnul Titirișcă. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
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Cu  17 voturi „pentru” (Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, 

Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Oana Raluca, Filip Valentin,  

Florescu Adrian, Ivănică Relu Viorel, Mara Florică, Mohora Mihăiță, Nădrag Gigi, 

Popescu Dan, Sandu Remiy, Titirișcă Florin, Moț Petrică, Vrăjitoarea Emilian) și 16 

voturi „împotrivă”  s-a aprobat amendamentul propus de domnul Titirișcă Florin. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a unui imobil, proprietate publică a 

județului Teleorman. 

- 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 

unui imobil, proprietate publică a județului Teleorman cu amendamentul propus. 

 

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

darea în folosință gratuită Serviciului de Telecomunicații Speciale a unui spațiu din 

imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertății nr.1, proprietate publică a 

județului Teleorman. 
 

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

prezentaţi. 
 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită Serviciului de 

Telecomunicații Speciale a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 

Libertății nr.1, proprietate publică a județului Teleorman. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind darea în 

folosință gratuită Serviciului de Telecomunicații Speciale a unui spațiu din imobilul 

situat în municipiul Alexandria, str. Libertății nr.1, proprietate publică a județului 

Teleorman. 

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții 

”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 

”Modernizare DJ 503 A, limită județ Giurgiu – Drăgănești Vlașca (DJ 503), km 

30+100 – 32+600”.. 

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

prezentaţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ 
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pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 503 A, limită județ Giurgiu – Drăgănești 

Vlașca (DJ 503), km 30+100 – 32+600”. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a 

devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 503 A, 

limită județ Giurgiu – Drăgănești Vlașca (DJ 503), km 30+100 – 32+600”. 

 

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

aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel 

Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 

”Modernizare DJ 653, lim. jud. Olt – Crângeni, km. 66+120 – 73+845”. 

 

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

prezentaţi. 
 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman 

privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel 

Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 

653, lim. jud. Olt – Crângeni, km. 66+120 – 73+845”. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 653, lim. jud. Olt – 

Crângeni, km. 66+120 – 73+845”. 

 

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

aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel 

Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 

”Modernizare tronson DJ 504 B, Sfințești (DJ 612) – Vârtoape – Trivalea Moșteni 

(DJ 504), km. 9+509 – 22+473”. 

 

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

prezentaţi. 
 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții ”Modernizare tronson DJ 504 B, Sfințești (DJ 612) – Vârtoape – 

Trivalea Moșteni (DJ 504), km. 9+509 – 22+473”. 
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  - Cine este pentru ? 

  - Impotrivă ? 

  - Abţineri ? 
 

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

Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare tronson DJ 504 B, Sfințești 

(DJ 612) – Vârtoape – Trivalea Moșteni (DJ 504), km. 9+509 – 22+473”. 

 

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

aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel 

Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 

”Modernizare DJ 601 D, Prunaru (DE 70) km. 0+000 – limită județ Giurgiu (km. 

4+920); limită județ Giurgiu (km. 10+714) – Mereni (DJ 612) km 14+584”. 

 

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

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 601 D, Prunaru (DE 70) km. 0+000 – limită 

județ Giurgiu (km. 4+920); limită județ Giurgiu (km. 10+714) – Mereni (DJ 612) km 

14+584”. 

 

  - Cine este pentru ? 

  - Impotrivă ? 

  - Abţineri ? 
 

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

Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 601 D, Prunaru (DE 70) 

km. 0+000 – limită județ Giurgiu (km. 4+920); limită județ Giurgiu (km. 10+714) – 

Mereni (DJ 612) km 14+584”. 

 

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

aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel 

Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 

”Modernizare și reabilitare DJ 601 B, Videle (DJ 601) – Blejești (DJ 503), km 0+000 

– 6+012”. 

 

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

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 601 B, Videle (DJ 601) – Blejești 

(DJ 503), km 0+000 – 6+012”. 

 

   - Cine este pentru ? 
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- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 601 B, 

Videle (DJ 601) – Blejești (DJ 503), km 0+000 – 6+012”. 

 

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

aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel 

Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 

”Modernizare și reabilitare DJ 679 E, lim. Jud. Argeș – Siliștea Gumești (DJ 703), 

km. 7+144 – 11+430”. 

 

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

prezentaţi. 
 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 679 E, lim. Jud. Argeș – Siliștea 

Gumești (DJ 703), km. 7+144 – 11+430”. 

   

   - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 679 E, lim. 

Jud. Argeș – Siliștea Gumești (DJ 703), km. 7+144 – 11+430”. 

 

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

aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel 

Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții 

”Modernizarea și reabilitarea tronson DJ 612, Mereni (DJ 601 D) – Botoroaga (DJ 

503), km. 8+100 – 18+678”. 

 

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

prezentaţi. 
 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții ”Modernizarea și reabilitarea tronson DJ 612, Mereni (DJ 601 D) 

– Botoroaga (DJ 503), km. 8+100 – 18+678”. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 
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- Abţineri ? 
 

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

Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și reabilitarea tronson DJ 

612, Mereni (DJ 601 D) – Botoroaga (DJ 503), km. 8+100 – 18+678” 

 

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel 

Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Pod pe DJ 

653, peste râul Călmățui, com, Călmățuiu, km 87+891 – 87+904”. 

 

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

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligni” și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții ”Pod pe DJ 653, peste râul Călmățui, com, Călmățuiu, km 87+891 

– 87+904”. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Pod pe DJ 653, peste râul Călmățui, 

com, Călmățuiu, km 87+891 – 87+904”. 

 

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

aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel 

Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Pod pe DJ 

653, peste râul Călmățui, com, Dracea, sat Zlata, km. 109+083 – 109+098”. 

 

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

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții ”Pod pe DJ 653, peste râul Călmățui, com, Dracea, sat Zlata, km. 

109+083 – 109+098”. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului 
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general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Pod pe DJ 653, peste râul Călmățui, 

com, Dracea, sat Zlata, km. 109+083 – 109+098”. 

 

La punctul 13 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. 
 

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 32 de voturi  ”pentru” (domnul Filip Valentin nu participă la vot) s-a aprobat 

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 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexelor nr. 1 și 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 anexelor nr. 1 și 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 16 voturi „pentru” și 17 voturi „împotrivă”(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu 

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

Valentin,  Florescu Adrian, Ivănică Relu Viorel, Mara Florică, Mohora Mihăiță, Nădrag 

Gigi, Popescu Dan, Sandu Remiy, Titirișcă Florin, Moț Petrică, Vrăjitoarea Emilian)   

proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei și 
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statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede, cu modificările și 

completările ulterioare a fost respins. 

 

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

aprobarea contului de execuție a bugetului propriu al județului pentru secțiunea de 

funcționare și secțiunea de dezvoltare, la data de 30 septembrie 2021. 
 

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

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a 

bugetului propriu al județului pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, 

la data de 30 septembrie 2021. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

contului de execuție a bugetului propriu al județului pentru secțiunea de funcționare și 

secțiunea de dezvoltare, la data de 30 septembrie 2021. 

 

La punctul 16 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. 
 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 

județului Teleorman pe anul 2021. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2021. 

 

La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 141 din 

30 septembrie 2019 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Comunitar de 

Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, cu modificările 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. 141 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea 
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organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 

Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, cu 

modificările 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. 141 din 30 septembrie 2019 

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului 

Teleorman, cu modificările ulterioare. 

 

 La punctul 18 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 

”Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, 

Județul Teleorman”, faza proiect tehnic de execuție – P.T.E. 

 

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

         Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții ”Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului 

Județean de Urgență Alexandria, Județul Teleorman”, faza proiect tehnic de execuție – 

P.T.E. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

         Cu 32 de voturi „pentru” (domnul Filip Valentin nu participă la vot) s-a adoptat 

proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiții ”Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de 

Urgență Alexandria, Județul Teleorman”, faza proiect tehnic de execuție – P.T.E. 

 

La punctul 19 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 
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2022-2024, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean 

Teleorman. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat 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 punctul 20 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. 

 

        Având în vedere că acest proiect de hotărâre are un amendament de modificare, în 

sensul introducerii în preambul a prevederilor din R.O.F-ul Consiliului Județean aprobat 

în ședința din 26 august a.c., și de asemenea modificarea art.4 din Anexa la hotărâre, 

amendament care v-a fost transmis, supun la vot amendamentul.  

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

           Cu 16 voturi „pentru” și 17 voturi „împotrivă”(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, 

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

Valentin,  Florescu Adrian, Ivănică Relu Viorel, Mara Florică, Mohora Mihăiță, Nădrag 

Gigi, Popescu Dan, Sandu Remiy, Titirișcă Florin, Moț Petrică, Vrăjitoarea Emilian)  

amendamentul a fost respins. 

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” și 17 voturi „împotrivă” (Burghiu Mihaela, Catană 

Cristina, Cocu Bogdan, Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Oana 

Raluca, Filip Valentin,  Florescu Adrian, Ivănică Relu Viorel, Mara Florică, Mohora 
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Mihăiță, Nădrag Gigi, Popescu Dan, Sandu Remiy, Titirișcă Florin, Moț Petrică, 

Vrăjitoarea Emilian) 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 21 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

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 privind 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 adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea 

componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru 

mandatul 2020-2024. 

 Trecem la ultimul punct „Diverse”. 

           Domnul Dan Popescu: 

           Domnule președinte, la nivelul județului Teleorman avem un calendar al 

 achizițiilor  publice pentru deszăpezirea drumurilor județene, avem un acord cadru? 

           Domnul Florescu Adrian: 

            La începutul lunii noiembrie, pe data de 3, se face deschiderea ofertelor. Mai 

durează până  la sfărșitul lunii noiembrie. 

            Domnul Dan Popescu: 

            Mi se pare foarte târziu, de ce atât de târziu? 

            Domnul Florescu Adrian: 

Sunt câteva proceduri care nu ne-au ieșit,  comunicarea între instituții, au fost și câteva 

erate care ne-au întârziat. 

            Domnul Titirișcă Florin: 

             S-a făcut la nivelul Consiliului Județean o comisie de anchetă. Codul 

Administrativ, la art 218  are următoarea prevedere: ”dreptul aleșilor locali de a avea 

acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. Autoritățile administrației 

publice centrale și locale, instituțiile, serviciile publice, precum și persoanele juridice de 

drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleșilor locali, potrivit 

competențelor ce le revin, asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes 

local„ Am invocat acest articol pentru a sublinia faptul că mi-a fost încălcat acest drept. 

Vin încă o dată și solicit documente de la SC ”Eurobac” și ”Piscicola”. Am solicitat și nu 

am primit până acum contractele de mandat ale celor care au condus cele două societăți 

comerciale; cheltuielile defalcate pe fiecare an începând cu 2016; Statutul și actele 

adiționale de la Registrul Comerțului. Dumneavostră îmi răspundeți că  spitalele nu sunt 

instituții subordonate Consiliului Județean și că un consilier județean poate să ceară 

informații doar pe perioada exercitării mandatului. 
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         Puteți să-mi dați un răspuns față de refuzul de a-mi da informații despre Piscicola și 

Eurobac? Am să solicit informațiile pe Legea 544 ca orice cetățean.  

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

O să vă răspundă doamna Ionescu Iuliana, directorul Direcției Juridice. Direcția 

juridică va stabili întinderea hotărârii privind activitatea acestei comisii. Legea 544 

permite fiecărei persoane să ceară informații, care nu pot face obiectul unei analize sau 

unei comisii de control, ci doar respectă principiul transparenței decizionale. 

          Domnul Titirișcă Florin: 

          Nu este nimic nelegal în solicitările mele. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Doamna Ionescu, vă rog! 

Doamna Ionescu Iuliana: 

Societățile comerciale  ”Eurobac” și ”Piscicola” nu fac obiectul  comisiei de 

analiză și verificare, pentru că nu fac obiectul Hotărârii privind constituirea Comisiei 

speciale de analiză și verificare a activității direcțiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Județean Teleorman și a instituțiilor subordonate acestuia . 

           Domnul Titirișcă Florin: 

           Dar, un consilier județean în cât timp trebuie, conform legii, să primească 

informațiile solicitate? 

           Doamna Ionescu Iuliana: 

           In 30 de zile. 

           Domnul Titirișcă Florin: 

Si eu de ce nu am primit răspuns la solicitările mele, în 90 de zile? Cine este 

vinovat? 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Vom verifica. Dar țin să precizez că nimeni nu face in Consiliul Județean altceva 

decât ce spune legea. Această hotărâre se referă la direcțiile de specialitate și instituțiile 

subordonate Consiliului Județean. O hotărâre a Inaltei Curți de Casație și Justiție 

stabilește că spitalele nu sunt instituții subordonate Consiliului Județean. 

           Domnul Titirișcă Florin: 

           Lăsați asta cu Inalta Curte de Casație și Justiție că e neinteresant. Voi face și către 

Spital o solicitare pe Legea 544. 

 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Si, pentru că vorbim despre respectarea regulilor, dacă este ședință în sistem 

online, să ne conformăm toți, altfel se iscă discuții. Toată lumea să respecte regulile 

stabilite și să participe on line, nu fizic la ședință. 

          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 

 

 

 


