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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 30 martie  

                   Domnul Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Județean, conduce  lucrările 

ședinței 

                  Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

         Bună ziua, stimaţi colegi, 

        Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 293 din 11 martie  2021 

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 

 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

 prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ședința consiliului județean 

 se desfășoară la sediul instituției cu respectarea măsurilor impuse de actul normativ 

 menționat mai sus.  

Fiind ședinţă publică, așa cum prevede Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, dispoziția privind convocarea Consiliului Judeţean 

Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 30 martie 2021 a fost adusă la cunoștinţă 

dumneavoastră și locuitorilor judeţului Teleorman prin publicarea în presa locală și pe 

site-ul Consiliului judeţean. 

În vederea respectării măsurilor pentru prevenirea și combaterea răspândirii 

efectelor pandemiei de COVID-19 lucrările ședinței se desfășoară în Sala mare, 

respectiv Sala nr. 74. Consilierii județeni prezenți în sala nr. 74 participă la lucrările 

ședinței prin intermediul aplicației ZOOM, cu sprijinul Serviciului Informatic. 

          În sala mare a Consiliului Județean sunt prezenți președintele, vicepreședinții,   

consilieri județeni, directorii direcțiilor de specialitate(Ionescu Iuliana – Direcția 

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

management și administrație publică, Păscuțu Victorița – Direcția tehnică și 

administrarea patrimoniulu, Pană Claudia – D.I.P.A.P.) și funcționari publici din 

aparatul de specialitate.  

        In calitate de invitați participă: Săvescu Laurențiu, manager Spitalul de 

Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, Dobre Alexandru, manager Spitalul Județean de 

Urgență Alexandria; Daniela Popescu, director al Serviciului Public Comunitar  

Județean de Evidență a Persoanelor Teleorman; Mugurel Putineanu, director Direcția  

Generală de  Asistență Socială și Protecția Copilului 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 

  Doamna Silvia Oprescu. 

  Mulțumesc, domnule președinte.  
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În urma apelului nominal la ședinţă participă 31 consilieri din totalul de 31 

consilieri în funcţie, ședinţa de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat 

cvorumul de prezenţă necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședinţe ordinare. 

Procesul - verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din 

data de 22 martie 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 22 martie 2021 
  

                                                                            X 

 

  Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

  Mulțumesc, doamna Oprescu.  

  Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

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

cu următoarele proiecte de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor 

Teleorman”. 

          Inițiator: Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman 

 

2. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire a 

contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și 

transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman. 

   Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

3. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a 

membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru 

mandatul 2020-2024. 

                  Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

        4.   Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Teleorman nr. 23 din 12 februarie 2015, privind 

actualizarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Teleorman, cu modificările și completările ulterioare. 

                   Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

  În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (6) coroborate cu cele ale art. 135 din 

 Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ am întocmit 

 următorul proiect al ordinii de zi completat: 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării lucrărilor de 

 reabilitare a clădirii ”Garaje și birouri” situată în municipiul Alexandria, str. 

 M. Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale 

 de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a unor imobile, 

 proprietate publică a județului Teleorman, în care își desfășoară activitatea. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

 Teleorman nr. 160 din 31 octombrie 2019 privind darea în administrare 

 Spitalului Județean de Urgență Alexandria, a imobilelor sau părților de imobile, 

 proprietate publică sau privată a județului, în care își desfășoară activitatea. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la 

 Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 175 din 19 decembrie 2017, privind 

 aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență 

 Socială și Protecția Copilului Teleorman. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 – Stat de funcții al 

 Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman 

 aprobată prin 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. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

 Teleorman nr. 65 din 20 mai 2009, privind asocierea Județului Teleorman cu 

 județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova în vederea 

 constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud 

 Muntenia”, cu modificările ulterioare. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

  7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

 Județean Teleorman în Consiliul de administrație al Casei de Asigurări de Sănătate 

 Teleorman. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de constatare a 

 nerealizării investiției ”Centru transfrontalier româno-bulgar pentru situații de 

 urgență”. 

 Inițiator: Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman 
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 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale 

 a managementului Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman – instituție 

 publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

 

    10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr.2 la 

 Hotărârea Consiliului Județean nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea 

 organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de 

 Vede, cu modificările și completările ulterioare. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

  11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”. 

 Inițiator: Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman 

 

  12. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire a 

contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și 

transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

           13. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a    

membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru 

mandatul 2020-2024. 

                Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

            14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Teleorman nr. 23 din 12 februarie 2015, privind 

actualizarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Teleorman, cu modificările și completările ulterioare. 

                   Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

 15. Diverse. 
 

Supun la vot proiectul ordinii de zi, suplimentat. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 

  În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi, suplimentat. 

 

Înainte de a merge mai departe, ţin să precizez că, în conformitate cu prevederile 

art. 228 alin. (1), alin (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, consilierul judeţean care are interes patrimonial în problema 

supusă dezbaterii are obligația să anunțe această situație și nu poate lua parte la 

deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe proiectul ordinii de zi. 
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Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoștinţă pentru ca abţinerea 

de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei 

ședinţe. 

 

 

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

aprobarea efectuării lucrărilor de reabilitare a clădirii ”Garaje și birouri” situată 

în municipiul Alexandria, str. M. Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului 

Teleorman. 

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

prezentaţi. 
 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării lucrărilor de 

reabilitare a clădirii ”Garaje și birouri” situată în municipiul Alexandria, str. M. 

Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

efectuării lucrărilor de reabilitare a clădirii ”Garaje și birouri” situată în municipiul 

Alexandria, str. M. Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman. 

          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 unor imobile, proprietate publică a județului Teleorman, în care își 

desfășoară activitatea. 

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

prezentaţi. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind darea în administrare Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a unor imobile, 

proprietate publică a județului Teleorman, în care își desfășoară activitatea. 

            - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a 

unor imobile, proprietate publică a județului Teleorman, în care își desfășoară 

activitatea. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 160 din 31 octombrie 

2019 privind darea în administrare  Spitalului Județean de Urgență Alexandria, a 
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imobilelor sau părților de imobile, proprietate publică sau privată a județului, în 

care își desfășoară activitatea. 
 

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

prezentaţi. 
 

 Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Teleorman nr. 160 din 31 octombrie 2019 privind darea în administrare 

Spitalului Județean de Urgență Alexandria, a imobilelor sau părților de imobile 

proprietate publică sau privată a județului, în care își desfășoară activitatea. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 160 din 31 octombrie 2019 privind darea 

în administrare Spitalului Județean de Urgență Alexandria, a imobilelor sau părților de 

imobile, proprietate publică sau privată a județului, în care își desfășoară activitatea. 

 

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

pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Teleorman nr. 175 din 19 decembrie 2017, privind aprobarea componenței 

Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Teleorman. 

 

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

prezentaţi. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

In calitate de inițiator, propun, pentru o mai mare transparență, un amendament la 

acest proiect de hotărâre: Legea specifică cine trebuie să facă parte din Colegiul director 

al DGASP. Amendamentul pe care vreau să-l propun este acela ca în dreptul funcției să 

fie trecut și numele persoanei care ocupă funcția respectivă. 

Domnul Titirișcă Florin: 

Eu cred că am complica lucrurile și propun să rămână așa, doar funcția, nu și 

persoana. 

Doamna Raluca Fedeleș: 

Este mai bine să nu fie nominalizate persoanele 

Domnul Adrian Florescu: 

Riscul, în condițiile în care nominalizăm persoanele, este ca de fiecare dată când 

apare o modificare să venim în Consiliul județean cu o hotărâre de modificare a 

componenței. Dacă lăsăm doar funcția, nu mai este nevoie să venim cu modificari în 

componența Colegiului director. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea 

Deci, asta era prima variantă a amendamentului. Propun ca funcția și 

compartimentul să fie trecute în întregime, cu denumirea completă: denumirea biroului, 

serviciului sau centrului. Deci, acesta este amendamentul. 
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Supun la vot amendamentul propus. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat amendamentul propus. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la 

Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 175 din 19 decembrie 2017, privind 

aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Teleorman. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 175 din 19 

decembrie 2017, privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, cu amendamentul 

propus. 

 

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

modificarea anexei nr. 2 – Stat de funcții al Serviciului Public Comunitar de 

Evidență a Persoanelor al județului Teleorman aprobată prin 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. 

                  Domnul Adrian Florescu: 

                   Dacă este cineva de la Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al     

județului Teleorman să ne dea explicații. Am o întrebare, la art. 1 punctul (a) se propune 

transformarea unui post din ” inspector, clasa I, grad profesional asistent” în ”inspector, 

clasa I, grad profesional superior”.  Am înțeles din documentație că este  un post de IT, 

da? 

                   Doamna Daniela Popescu: 

                   Este post de secretariat, nu de IT. 

                  Domnul  Adrian Florescu: 

                   Postul pe care îl aveți acum este  de asistent, de ce vreți să transformați postul, 

vizați   pe cineva anume? 

                  Doamna Daniela Popescu: 

            Nu vizez pe nimeni, propunem această transformare din necesitatea îndeplinirii cu 

eficiență a sarcinilor de serviciu, precum și pentru asigurarea unui flux coerent în 

derularea activităților, având în vedere că Serviciul Public Comunitar de Evidență a 

Persoanelor utilizează modelul de registratură electronică, care necesită un nivel avansat 

de cunoștințe IT cu certificat ECDL complet, cu toate cele 7 module ECDL. Avem 
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nevoie de o persoană bine pregătită cu  competențe crescute în gestionarea unui volum 

mare de documente, deci cu certificat pentru toate cele 7 module ECDL.      

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

       Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 – Stat de 

funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului 

Teleorman aprobată prin 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. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

anexei nr. 2 – Stat de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al 

județului Teleorman aprobată prin 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. 

 

         Următoarele două proiecte de hotărâre, trebuie adoptate prin vot secret în 

conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 139 alin (6) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările 

ulterioare.  

  În această situație, pentru exercitarea votului secret vom folosi buletine de vot și 

 pentru a le completa, vă rog să faceți propuneri, astfel: 

 

  1. Pentru desemnarea reprezentantului Județului Teleorman în Consiliul de 

Administație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud 

Muntenia” 

Domnul  Florescu Adrian propune pe doamna Fedeleș Raluca.  

 Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț: 

 Vă mulțumesc. 

  Persoana nominalizată   este întrebată dacă acceptă. 

 

   2.  Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în 

Consiliul de administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman. 

 

Domnul Gâdea Adrian Ionuț propune pe doamna Magheru Liliana. 

 

 Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț: 

 Vă mulțumesc. 

      Persoana nominalizată este întrebată dacă acceptă. 

     Propunerile fiind făcute, rog colegii care asigură secretariatul tehnic să completeze 

buletinele de vot.  

      Procedurile fiind îndeplinite, vă voi prezenta tehnica votării. 
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               Fiecare consilier va primi câte un buletin de vot și își va exercita votul astfel: va 

 înscrie cuvântul „DA” în coloana „OPŢIUNE” a buletinului de vot, în dreptul 

 candidatului pentru care optează să fie ales și cuvântul “NU” în dreptul 

 candidatului/candidaților pe care nu-i dorește. 

      Este obligatorie completarea opțiunilor pentru fiecare candidat în parte, în  caz 

contrar buletinul de vot este nul. 

       Rog comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții! 

                 Rog, președintele comisiei de numărare a voturilor, să prezinte rezultatul votului. 

        Domnul consilier județean Titirișcă Florin Nicușor: 

          Urmare votului dumneavoatră, doamna Fedeleș Oana Raluca a obținut 31 voturi 

”pentru” și 1 vot ”împotrivă”, fiind desemnată reprezentant al județului Teleorman în 

Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de 

Urgență Sud Muntenia”  

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

 Supun la vot proiectul de  hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean  Teleorman nr. 65 din 20 mai 2009, privind asocierea Județului Teleorman 

cu  județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova în vederea 

 constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud 

Muntenia”,cu modificările ulterioare. 

 

   - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 65 din 20 mai 2009, privind asocierea 

Județului Teleorman cu  județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, 

Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de 

Urgență Sud Muntenia”, cu modificările ulterioare. 
 

       Rog  președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte rezultatul votului. 

 

       Domnul consilier județean Titirișcă Florin Nicușor: 

         Urmare votului dumneavoatră, doamna Magheru Liliana a obținut un număr de 31 

de voturi ”pentru” și 1 ”împotrivă”, fiind desemnată reprezentant al Consiliului 

Județean Teleorman în Consiliul de administrație al Casei de Asigurări de Sănătate 

Teleorman . 

      Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

        Urmare votului dumneavostră, s-a aprobat proiectul de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de 

administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman. 

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

aprobarea procesului verbal de constatare a nerealizării investiției ”Centru 

transfrontalier româno-bulgar pentru situații de urgență”. 
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 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de 

constatare a nerealizării investiției ”Centru transfrontalier româno-bulgar pentru situații 

de urgență”. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

procesului verbal de constatare a nerealizării investiției ”Centru transfrontalier româno-

bulgar pentru situații de urgență”. 

         La punctul 9 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Bibliotecii 

Județene ”Marin Preda” 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. 

Domnul Titirișcă Florin: 

            Domnule președinte, este a treia oară când veniți cu acest proiect, iar votul nostru   

va fi același, de respingere. 

                        Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

                     Am datoria să supun votului consilierilor acest proiect de hotărâre până în 

momentul în care se încheie contractul de management. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării 

finale  a managementului Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman – instituție 

 publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

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

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

Gigi, Popescu Dan, Sandu Remiy, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de 

hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului 

Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în 

subordinea Consiliului Județean Teleorman nu a întrunit numărul de voturi pentru a fi 

adoptat. 

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

modificarea anexelor nr. 1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 38 din 23 

februarie 2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 

Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, cu modificările și completările 

ulterioare. 

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

prezentaţi. 
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Domnul Titirișcă Florin: 

Nu au fost clare lămuririle date de domnul manager. Nu suntem edificați asupra 

motivelor care stau la baza modificărilor cerute. Au apărut modificări suplimentare și 

avem nevoie de o prezentare corectă a situației. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Să-i dăm cuvântul domnului manager care este prezent, să explice modificările 

solicitate. 

 

 

Domnul Săvescu Laurențiu: 

În ședința de data trecută au fost făcute modificările cerute de Ordinul 

Ministrului. Acum este vorba despre transformarea unui post de economist într-un post 

de asistent medical care trebuie transferat la ambulatoriul integrat. Transformarea 

postului este necesară în asistența medicală ambulatorie pentru contractul cu Casa de 

Asigurări de Sănătate. Bolnavii de covid care se externează vin la spitalul nostru pentru 

analize post covid. Deci, avem mare nevoie de acest post. 

Doamna Fedeleș Raluca: 

Este adevărat că aveți un număr de pacienți mai mic decât numărul personalului 

medical? Din informațiile pe care le avem noi nu ați reușit să vă finanțați din contractul 

cu Casa de Asigurări de Sănătate. Vrem și noi să știm cum vă finanțați înainte de a 

primi bani de la Ministerul Sănătății pentru gestionarea pandemiei de covid. Este nevoie 

de o discuție amănunțită despre activitatea spitalului și a modului în care este 

manageriat. Vrem să vedem documente financiare, să înțelegem și noi ce se întâmplă 

acolo. Pentru asta este nevoie de o întâlnire cu noi, consilierii PNL, care avem 

majoritate în Consiliul Județean, să ne edificăm asupra problemelor spitalului. 

                     Domnul Bleajă Cornel: 

             Nu  înțeleg de ce doar grupul PNL trebuie să fie informat cu ce probleme are 

Spitalul Roșiori de Vede. Și noi, consilierii PSD vrem să primim informații despre 

activitatea Spitalului. Si aici nu suntem consilieri PNL sau PSD, suntem consilieri 

județeni care trebuie să ia hotărâri în interesul cetățenilor. 

            Domnul Titirișcă Florin:  

            Această întâlnire poate fi făcută la Consiliul județean. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Acesta este forul în care trebuie să discutăm. Aici, nu în alt loc. În 30 de ani 

niciun consilier județean nu și-a permis să–i spună unui director că trebuie să facă 

discuție doar cu grupul majoritar. Și nu-mi amintesc ca Guvernul să fi dat bani 

spitalelor pentru covid. Spitalele nu au primit nici un leuț, să se știe! 

Domnul Filip Valentin: 

Să ne spună domnul director ce medici acoperă ambulatoriul integrat la spital. 

Domnul Săvescu Laurențiu: 

 Intâi trebuie să angajăm asistent medical ca să putem pune în funcțiune 

ambulatoriul și apoi vom face un grafic cu medicii  care vor lucra cu ora conform unui   

grafic făcut de directorul medical. Doar asistenta va lucra permanent. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Este vorba de un post vacant, nu se transformă un economist în asistent medical. 

Dar, fiecare îți exprimă opinia, apoi supunem la vot și hotărâm. 
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 Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Județean nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de 

Vede, cu modificările și completările ulterioare. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

           Cu  16 ”pentru” și 16 ”abțineri”( Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu 

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

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

Dan, Sandu Remiy, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexelor nr. 1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 38 din 23 

februarie 2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de 

Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, cu modificările și completările ulterioare nu a 

întrunit numărul de voturi pentru a fi adoptat. 

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

acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman 

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul 

Deșeurilor Teleorman”. 

Se va acorda un mandat special de reprezentat  al Consiliului Județean Teleorman 

în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul 

Deșeurilor Teleorman” domnului vicepreședinte Florescu Adrian. 

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

prezentaţi. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

 Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea unui 

mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală 

a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”. 

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

avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a 

gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în 

județul Teleorman. 

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

prezentaţi. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire a 

contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport 

separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

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

documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii 

activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman. 

   La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris  proiect de hotărâre privind 

validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Teleorman pentru mandatul 2020-2024. 

           Vă rog să faceți propuneri cu privire la indemnizație. 

            Domnul Titirișcă Florin: 

            Propun  să fie  de 10 la suta din indemnizația președintelui. 

            Domnul Vlad Eugen:  

            Domnule președinte, fiind vorba de indemnizație, cei 6 consilierii din ATOP nu 

participă la vot. 

            Doamna Silvia Oprescu: 

            Țin să precizez faptul că nu vor participa la vot cei 6 consilieri județeni care fac 

parte din ATOP și vom consemna asta în procesul verbal. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

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

prezentaţi. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea desemnării nominale a 

membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2020-

2024.           

                    - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 Cu 26 de voturi ”pentru”, cei 6 consilieri(Vlad Eugen, Voicilă Florea, Mohora 

Mihăiță, Comănescu Lefterie, Cocu Bogdan, Vrăjitoarea Emilian)  care fac parte din 

ATOP nu participă la vot, s-a adoptat proiectul de hotărâre privind validarea desemnării 

nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru 

mandatul 2020-2024.                                                                                                 

           La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris  proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 23 din 12 

februarie 2015, privind actualizarea componenței Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Teleorman, cu modificările și completările 

ulterioare. 

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

prezentaţi. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Teleorman nr. 23 din 12 februarie 2015, privind actualizarea 

componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Teleorman, cu 

modificările și completările ulterioare. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 23 din 12 februarie 2015, 

privind actualizarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Teleorman, cu modificările și completările ulterioare. 
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                   Trecem la ultimul punct „Diverse”. 

Domnul Vlad Eugen: 

Reiterez întrebarea, ședința comisiilor  de specialitate se poate desfășura fizic sau 

on line în acest context? 

Doamna Oprescu Silvia: 

Ședințele comisiilor de specialitate se pot desfășura fizic, cu respectarea 

măsurilor  ce  se aplică  pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19. 

 

Domnul Vlad Eugen: 

O ședință cu 10 – 11 persoane se poate desfășura fizic, dacă ne puneți la 

dispoziție această sală. Deci, comunicați președinților de comisii cînd este sala liberă și 

președinții îi convoacă pe membri comisiei. In felul acesta putem cere lămuriri și 

dezbate în amănunt proiectele de hotărâre supuse aprobării. 

 

                   Domnul Florescu Adrian: 

     Vreau să fac o mențiune care să fie cuprinsă în procesul verbal  legată de proiectul 

nr 5 ”pentru modificarea anexei nr. 2 – Stat de funcții al Serviciului Public Comunitar 

de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman”. Am fost toți de acord cu modificare 

solicitată, dar, propun ca funcția să fie ocupată prin concurs, nu prin promovare sau 

transfer. 

         Domnul Vlad Eugen: 

         Nu se poate încălca legea, și aceasta prevede că directorul are dreptul să facă 

recrutare, transfer sau promovare. 

         Domnul Florescu Adrian: 

         Organizarea concursului este bună și pentru doamna director. Dacă s-ar ocupa 

postul prin detașare sau promovare, s-ar putea spune că a fost aranjat. Putem, prin 

concurs,  să stopăm eventualele speculații. 

           Domnul Petculescu Marian: 

           Domnule președinte, referitor la proiectul de la punctul 10, cel privind 

organigrama și statul de funcții de la Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede, să 

se menționeze că în unanimitate, colegii noștri nu au dorit un act medical de calitate 

deși domnul director a explicat foarte bine că transformă un post liber în post de asistent 

medical. 

           Doamna Fedeleș Raluca: 

           Domnul manager nu a făcut demersurile necesare la Casa de Asigurări de 

Sănătate pentru ambulatoriul integrat. Pune carul înaintea boilor, întâi face angajări, 

apoi contract cu CAS. Poate dânsul are pe cineva pe care vrea să aducă pe acest post și 

atunci se încheie discuția. Iar pe dumneavostră  nu vă oprește nimeni să vă întâlniți cu 

directorul spitalului pentru a cere lămuriri. Noi vrem să fim informați, nu să ridicăm 

mâna în necunoștință de cauză. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

  Dacă  aveţi alte probleme? 

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

pentru participare. 
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        Președinte,                                                  Secretar general al județului, 

Adrian Ionuț GÂDEA                                              Silvia OPRESCU 


