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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 septembrie 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,   

consilieri județeni(Titirișcă Florin, Moț Petrică, Vrăjitoarea Emilian, Voicilă Florea, 

Gheorghescu Daniel), ceilalți participând în sistem videoconferință, 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 patrimoniului și funcționari publici din aparatul de 

specialitate. 

          Invitati sunt: Dobre Alexandru - Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Soare 

Roxana - Spitalul de Psihiatrie Poroschia; Săvescu Laurențiu – Spitalul de 

Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede;  Dragomirescu Florinel – DGASPC Teleorman; 

Mihaela Tudor – 

 Asociația ”Euro Teleorman”; Cojocaru Mihai - primarul comunei Botoroaga; Vîrtopeanu 

Stelea – primarul comunei Băbăița; Obretin Daniel – viceprimarul comunei Călinești. 

 

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 ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data de 

26 august 2021, v-a fost pus la dispoziţie și îl supun aprobării dumneavoastră. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
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În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean, din 26 august 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 contribuției sub formă de cotizație a 

Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru 

asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2020 și pentru anul 2021. 

Inițiator: Raluca Oana Fedeleș, vicepreședintele 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 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 

 

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 Județean Teleorman 

 

5. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru 

efectuarea unor lucrări la imobilul situat în strada Libertății nr. 1, municipiul 

Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 

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, cu modificările și completările ulterioare. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Agenției de Plăți și 

Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Teleorman, a unei părți din 

imobilul situat în orașul Zimnicea, proprietate publică a județului Teleorman. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 
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8. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru 

executarea unor lucrări la mai multe imobile, proprietate publică a județului 

Teleorman. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru 

obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 601 B, Blejești (DJ 503) – Cosmești (DJ 601 

C), km. 6+038 – 14+540 (L= 8,502 km)”. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

10. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman 

pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 

1848, nr.1, proprietate publică a județului Teleorman. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

11.  Proiect de hotărâre pentru 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 modificările și completările ulterioare. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

12.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 86 din 28 iunie 2018, privind 

aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Teleorman, cu modificările și completările ulterioare. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și 

funcționare ale Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Adulte cu 

Dizabilități Videle și Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoanele Adulte 

cu Dizabilități ”Sfântul Iustin” Videle din cadrul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Teleorman. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Spitalului de Psihiatrie Poroschia. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

16.  Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

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

Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 25 ianuarie 2017, privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, cu 

modificările ulterioare. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului 

Teleorman pe anul 2021. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

19. 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 

 

  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman. 

    Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman  

 

 21. 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: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

 22. 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  

 

 23. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru analiza noului 

proiect de management și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare 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  

 

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

comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare 

și desfășurare 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  
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25. Diverse. 

 

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

”Proiectul de hotărâre privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile comunale, alocată 

județului Teleorman pe anul 2021”. 

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi suplimentat. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 

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

 Înainte de a merge mai departe, menționez că în situația în care un consilier 

județean are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii are obligația să anunțe 

această situație pentru a nu lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe 

proiectul ordinii de zi. 

 

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

aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul 

Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Euro Teleorman, 

pentru anul 2020 și pentru 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 aprobarea contribuției sub 

formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate 

de membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2020 și pentru anul 2021. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 

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

contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean 

Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 

2020 și pentru anul 2021. 

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

nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind 

reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al județului 

Teleorman, cu modificările și completările ulterioare. 

 

La punctul trei 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:  

Domnule președinte, a sosit raportul  controlului pe care l-ați dispus la Olteni? Am 

dori să știm și noi concluziile. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

 Vă referiți la Raportul comisiei de disciplină? Nu l-am dispus eu, ci reprezentanții 

Ministerului Muncii și Consiliului Național. Am înțeles că sunt sancțiuni în raport, 

urmează să fie analizat de conducerea instituției, apoi vom discuta și noi pe marginea lui.  

 

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 unanimitate de  voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordul 

Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în 

comuna Olteni, proprietate publică a județului Teleorman. 

 

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. 
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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 ? 
 

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

Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul Spitalul de 

Psihiatrie Poroschia, proprietate publică a județului Teleorman. 

 

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

acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul 

situat în strada Libertății nr. 1, municipiul Alexandria, 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 acordul Consiliului Județean Teleorman 

pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în strada Libertății nr. 1, municipiul 

Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în strada 

Libertății nr. 1, municipiul Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman. 

 

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

modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 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, cu modificările și completările 

ulterioare. 

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

prezentaţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Teleorman nr. 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, cu 

modificările și completările ulterioare. 

  - Cine este pentru ? 

  - Impotrivă ? 
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  - Abţineri ? 
 

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

Anexei nr. 1 la Hotărârea 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, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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

darea în folosință gratuită Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 

Centrul Județean Teleorman, a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, 

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 Agenției de 

Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Teleorman, a unei părți din 

imobilul situat în orașul Zimnicea, 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 Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean 

Teleorman, a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, proprietate publică a 

județului Teleorman. 

 

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

acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la mai 

multe imobile, 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 acordul Consiliului Județean Teleorman 

pentru executarea unor lucrări la mai multe imobile, proprietate publică a județului 

Teleorman. 

   - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la mai multe imobile, 

proprietate publică a județului Teleorman. 
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 La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare 

DJ 601 B, Blejești (DJ 503) – Cosmești (DJ 601 C), km. 6+038 – 14+540 (L= 8,502 

km)”. 

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

prezentaţi. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 

pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 601 B, Blejești (DJ 503) – Cosmești (DJ 

601 C), km. 6+038 – 14+540 (L= 8,502 km)”. 

   - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 601 B, Blejești 

(DJ 503) – Cosmești (DJ 601 C), km. 6+038 – 14+540 (L= 8,502 km)”. 

 

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

acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul 

situat în municipiul Alexandria, str. 1848, 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 acordul Consiliului Județean Teleorman 

pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr.1, 

proprietate publică a județului Teleorman. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în 

municipiul Alexandria, str. 1848, nr.1, proprietate publică a județului Teleorman. 

 

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

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 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 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 modificările și completările ulterioare. 
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- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru 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 modificările și completările ulterioare. 

 

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

modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 

86 din 28 iunie 2018, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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 Anexelor nr. 1 și nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 86 din 28 iunie 2018, privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Teleorman, cu modificările și completările ulterioare. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

Anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 86 din 28 iunie 

2018, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

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

aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Centrului de Îngrijire și 

Asistență pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități Videle și Centrului de Abilitare și 

Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități ”Sfântul Iustin” Videle din 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman. 

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

prezentaţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare 

și funcționare ale Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Adulte cu 

Dizabilități Videle și Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu 

Dizabilități ”Sfântul Iustin” Videle din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Teleorman. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

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

Regulamentelor de organizare și funcționare ale Centrului de Îngrijire și Asistență pentru 

Persoanele Adulte cu Dizabilități Videle și Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru 

Persoanele Adulte cu Dizabilități ”Sfântul Iustin” Videle din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.  

La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Psihiatrie 

Poroschia. 

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 Spitalului de Psihiatrie Poroschia. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Psihiatrie Poroschia. 
 

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

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Roșiori de Vede. 
 

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

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori 

de Vede. 

 

La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre pentru 

modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman 

nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

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

prezentaţi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, 

prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 171 din 28 

noiembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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

modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 25 

ianuarie 2017, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului 

Județean 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. 6 din 25 ianuarie 2017, privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean 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. 6 din 25 ianuarie 2017, 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean Teleorman, 

cu modificările ulterioare. 

 

La punctul 18 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. 
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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. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Eu voi vota „pentru„ acest proiect dintr-un considerent foarte simplu: atâta timp cât 

s-a votat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului  în care 

s-au introdus aceste sume, nu putem fi de acord doar să le introducem în buget dar nu 

suntem de acord ca instituțiile cărora le sunt atribuite sumele să nu le poată cheltui.  

 

Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 85/22.04.2021 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a 

numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2021 și estimări pentru anii 

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

Teleorman. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

Cu 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) și 16 

voturi „pentru„ 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 a fost respins. 

La punctul 20 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene 

”Marin Preda” Teleorman. 

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

        Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

        Eu voi vota ”pentru„ acest proiect dintr-un motiv corect și legal. În interiorul celor 

120 de zile cât durează interimatul, conform OUG 189 care reglementează activitatea 

instituțiilor de cultură, trebuie organizat concurs. 

        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., care v-a fost transmis odată cu celelalte materiale, supun la 

vot amendamentul.  
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- 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 aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman, fără 

amendament. 

- 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 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman a fost respins. 

 

La punctul 21 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: 

Vă rog, domnule președinte, dacă tot suntem la acest proiect de hotărâre, să anunțați 

demisia directorului de la Biblioteca Județeană  ”Marin Preda”. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Să încheiem ședința și la  punctul ”diverse” vom face și acest anunț.         

        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., care v-a fost transmis odată cu celelalte materiale, 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 
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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 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, fără amendament. 

 

- 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 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 22 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. 

      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., care v-a fost transmis odată cu celelalte materiale, supun la 

vot amendamentul.  

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

Cu unanimitate de  voturi  amendamentul a fost adoptat. 

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 cu amendamentul adoptat. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

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

Caietului de obiective în vederea prezentării  unui nou proiect de management de către 

managerul Muzeului Județean Teleorman cu amendamentul adoptat. 

La punctul 23 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 desfășurare 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. 

        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., care v-a fost transmis odată cu celelalte materiale, supun la 

vot amendamentul.  

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi amendamentul a fost adoptat. 

 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei pentru analiza 

noului proiect de management și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare 

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 cu amendamentul adoptat. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

comisiei pentru analiza noului proiect de management și aprobarea Regulamentului de 

organizare și desfășurare 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 cu amendamentul adoptat. 

 

La punctul 24 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. 
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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, iar în anexa 4, a calendarului de desfășurare a evaluării 

managementului centrului, care v-a fost transmis odată cu celelalte materiale, 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 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 următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile comunale, alocată 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 repartizarea sumei defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile comunale, alocată 

județului Teleorman pe anul 2021. 
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- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de  voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind repartizarea sumei 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 

comunale, alocată județului Teleorman pe anul 2021. 

  

           Trecem la ultimul punct „Diverse”. 

           Vreau să vă informez că managerul Bibiotecii ”Marin Preda”și-a înaintat demisia. 

In perioada următoare vom numi un manager interimar la Biblioteca ”Marin Preda”. 

            Domnul Filip Valentin: 

            Domnule președinte, vă propun să inițiați o discuție cu directorul Direcției de 

Sănătate Publică și directorii celorlalte spitale din județ, cu toți factorii de decizie 

implicați  pentru a transforma Spitalul Județean de Urgență Alexandria în spital Covid.   

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Voi convoca o întâlnire  cu factorii responsabili pentru a găsi soluții care să ne ajute 

să facem față situației pandemice care se acutizează. 

Domnul Vrăjitoarea Emilian: 

Domnule președinte, am fost abordat de mai mulți cetățeni care m-au informat că 

mergeau la un medic nefrolog,  doamna Apostol, care a venit prin concurs pe post, dar 

Spitalul Județean de Urgență nu are compartiment de nefrologie, motiv pentru care 

domnia sa este nevoită să practice medicină internă. As dori să ne spună domnul manager 

SJU în ce condiții s-a desființat compartimentul nefrologie? 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

In structura Spitalului Județean de Urgență Alexandria nu există compartiment de 

nefrologie. Nu a fost desființat pentru că nu a existat. In acest moment doamna doctor 

Apostol are 5 paturi la secția medicină internă unde sunt tratați pacienții cu boli 

nefrologice. S-au făcut demersuri pentru a inființa un compartiment de nefrologie. 

Domnul Filip Valentin: 

 Domnule Vrăjitoarea, liniștiți-i pe cei care v-au abordat! Doamna doctor consultă 

doar pacienții cu probleme nefrologice, chiar dacă la secția de medicină internă. 

Compartimentul de nefrologie funcționa la un moment dat fără medic nefrolog și prin 

2012/2013, neavând medic nefrolog care să administreeze cele 9 paturi, acestea au trecut 

la centrul de dializă.  

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Știu situația pusă în discuție și vreau să vă spun că am demarat procedurile pentru 

modificarea organigramei. Ministerul Sănătății aprobă înființarea acestei structuri 

       Doamna Fedeleș Oana Raluca: 

       Ce să înțelegem, că în Spitalul Județean de Urgență Alexandria nu sunt circuite 

separate pentru bolnavii covid sau noncovid? 

       Domnul Dobre Alexandru, manager SJU Alexandria 

       In momentul de față la SJU Alexandria sunt intrări separate pentru pacienții covid și 

noncovid. Sunt cazuri în care vin pacienți cu alte afecțiuni la UPU și pînă când vin 

rezultatelete la testul PCR, sunt tratați ca și bolnavii covid. Circuitele însă, sunt separate. 
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Noi facem toate eforturile să triem pacienții. Este adevărat, sunt mulți bolnavi covid și 

noncovid, de aceea există și riscuri mari. 

     Referitor la propunerea domnului doctor Filip, în acest moment nu se poate 

transforma SJU în spital covid, deoarece am bloca bolnavii noncovid din tot județul. 

Pentru noi ar fi mai simplu să ne ocupăm doar de bolnavii covid, dar nu se pune 

problema să blocăm pacienții cu alte afecțiuni. 

 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Trebuie făcută o discuție cu factorii responsabili, astfel încât să nu ne trezim că 

avem la Secția de terapie intensivă numai bolnavi covid și bolnavii cu alte afecțiuni nu 

mai au loc.   

 Dacă  aveţi alte probleme? 

          Domnul Titirișcă Florin: 

          Domnule președinte, avem în sală trei primari care au niște nemulțumiri și aș dori 

să fie ascultați. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Da, vă rog! 

Domnul Mihai Cojocaru, primarul comunei Botoroaga: 

Problemele pe care vreau să le semnalez se referă la DJ 612. Pe acest drum, 

tronsonul Botoroaga – Călugăru, lucrările trenează de anul trecut când s-a pus primul 

strat de asfalt. Al doilea aspect care îi deranjează pe locuitorii comunei este cel potrivit 

căruia, pe podul la care se lucrează  de patru luni, nu se mai poate trece cu utilaje mari, 

doar cu autoturisme. De fapt, s-au făcut niște gropi, s-a umblat la structura de rezistență, 

se lucrează o zi, două, apoi nu se mai lucrează. Vreau să știu pentru a-i informa pe 

oameni, se rezolvă problema cu podul, când se continuă lucrările. Vrem să știm dacă se 

continuă lucrările și la șanțuri, la podețe. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Pot să vă spun că acea lucrare se va derula exact conform contractului. Orice 

încălcare a clauzelor ar însemna plata unor penalități. Eu vă pot spune că acel contract se 

va respecta. Interesul nostru, al Consiliului județean nu este acela de a întârzia lucrările, 

indiferent de cum se numește constructorul. Dacă nu se respectă clauzele contractuale, în 

prima zi după încheierea perioadei de finalizare, vor începe să curgă penalitățile. 

Domnul Mihai Cojocaru, primarul comunei Botoroaga: 

Dar știți de ce s-au sistat lucrările că vin ploile, vine iarna și drumul va fi 

impracticabil? Poate e vorba de un faliment, poate nu mai sunt bani pentru plata 

lucrărilor Că ei așa spun. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

          Eu vă asigur că sunt bani în acest moment în bugetul Consiliului județean pentru 

finalizarea lucrărilor pe acest drum. 

Domnul Mihai Cojocaru, primarul comunei Botoroaga: 

         Dacă sunt bani, de ce nu se lucrează? Să consolideze podul și să-l aducă la stadiul 

în care se poate circula pe el. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Există un grafic de execuție, nu se încadrează în termenele respective, vor suporta 

consecințele. 

            Domnul Obretin Daniel, viceprimar, comuna Călinești: 
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            Domnule președinte, în calitate de viceprimar al comunei Călinești, aș dori să vă 

informez că s-au sistat lucrările de asfaltare pe DJ 612, pe tronsonul Călinești – Rădoieși. 

Stratul de uzură nu s-a pus, podețele nu s-au realizat, șanțurile nu sunt făcute și  firma Tel 

Drum s-a cam retras. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Lucrările pe DJ 612, la care faceți referire, sunt făcute cu bani din PNDL. După cum 

știți, constructorul emite factura, verificăm și trimitem la  Ministerului Dezvoltării. De 3 

luni lucrările cu fonduri din PNDL nu au fost plătite. Noi, Consiliul județean am găsit 

soluții, am decontat lucrările, urmând a ne recupera banii atunci când Guvernul va avea 

bani și ne va plăti. Am găsit această soluție pentru a demonstra că indiferent de culoarea 

politică noi ne dorim ca lucrările să nu fie sistate din lipsa banilor, ca apoi să  arătăm  cu 

degetul spre guvern. Nu transformăm investițiile județului în chestiuni politice. 

Domnul Obretin Daniel, viceprimar, comuna Călinești: 

Domnule președinte, oamenii de la Călinești s-au cam săturat de promisiuni și s-ar 

putea să vină chiar aici la dumneavoastră. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Nu e nevoie, vin eu acolo și stăm de vorbă, vin cu contractul și  lămurim situația. 

V-am spus, nimeni nu și-a permis să semneze pentru niște lucrări care nu s-au 

finalizat. 

Domnul Popescu Dan: 

Domnule președinte, înțeleg că în derularea acestor contracte sunt unele 

disfuncționalități, dumneavoastră, prin direcția de specialitate sau prin dirigintele de 

șantier ați fost informat despre aceste probleme, știați că s-au sistat lucrările? 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Sigur că da. La 2-3 săptămâni împreună cu domnul vicepreședinte Florescu, care 

coordonează Direcția investiții și cu colegii de la direcția de specialitate, analizăm stadiul 

lucărilor pe care le avem în derulare la nivelul județului. Au fost și situații în care 

dirigintele de șantier nu a semnat și acele lucrări au fost refăcute. Nu-și permite nimeni 

să-și asume răspunedera, mai ales când sunt sume mari, să semneze dacă lucruile nu sunt 

în ordine.Tot ce se face, se face cu respectarea tuturor procedurilor impuse de lege. 

Domnul Vîrtopeanu Stelea, primar comuna Băbăița: 

        Domnule președinte, intervin tot pentru DJ 612 Băbăița – Frăsinet care a fost vitregit 

întotdeauna. Au lucrat la primul strat pe o lungime de 2 km până la Călugăru  și au 

întrerupt lucrările. Banii au fost plătiți de Consiliul Județean, deci e rea voință din parte 

constructorului. Vine timpul rece și ploios și tot ce s-a lucrat  până acum se va deteriora. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

 Dacă am fi fost în situația în care să nu avem bani în buget și nu am fi plătit 

înțelegeam, dar noi am plătit tocmai pentru a nu întârzia lucrările. Ne interesează ca 

lucrurile să meargă bine, nu să refacem licitațiile sau să aplicăm penalități. 

Domnul Titirișcă Florin: 

Domnule președinte, de ce se dă ordin de începere a lucrărilor foarte greu pentru 

lucrări de reparații ușoare de drumuri. In ritmul acesta nu cred că vom cheltui banii. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Este vorba despre cheltuirea banului public corect și legal, nu oricum. Nu pot să 

emit ordinul de începere a lucrărilor atât de repede. In urma solicitărilor pe care le 

primim de la primării, noi facem o verificare  a situației din teren și nu întotdeauna 

solicitările sunt aceleași cu nevoile pe care le identificăm. Banii, oricum nu se pierd. 
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Doamna Fedeleș Oana Raluca: 

Au fost solicitări de marcaje care nu au au fost puse în lucru nici acum. A început 

școala și marcajele nu există. Se poate verifica, la Purani și Gălăteni au fost făcute 

solicitări încă din luna iunie pentru marcaje - trecere de pietoni în dreptul școlilor și nici 

acum nu sunt gata. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

 Pentru jumătate din UAT - urile din județ nu putem emite ordin pentru inceperea 

lucrărilor, întrucât nu este semnat contractul pentru zona respectivă. Vom verifica să 

vedem despre ce este vorba în cazurile semnalate. 

Domnul Vrăjitoarea Emilian: 

Domnule președinte, Consiliul județean are un aparat de specialitate, consider că ar 

fi necesară urgent întocmirea unei situațiii privind derularea investițiilor din județ. In 

funcție de stadiul exectării lucrărilor, acolo unde sunt înregistrate întârzieri, să fie 

chemați constructorii să vedem care sunt cauzele.  Executarea lucrărilor trenează pe mai 

multe fronturi și toate sunt în întârziere. Penalitățile nu avantajează pe nimeni. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

 Suntem o instituție serioasă și nu ne bazăm pe vorbe și vă asigur că am avut 

corespondență cu toți constructorii acolo unde am sesizat probleme.  Am avut discuții și 

acolo unde aveau un punct de vedere corect și legal am ținut cont de el, acolo unde era 

greșit le-am spus de ce e greșit și cum trebuie procedat. Aveți dreptate, nu interesează pe 

nimeni să treneze lucrările. Am fost deschis și constructiv în ideea de a nu ajunge la 

blocaje în derularea investițiilor.  

Domnul Titirișcă Florin: 

Domnule președinte, mai am o întrebare: de ce banii din redevențele pentru EcoSud 

și Polaris nu ajung în conturile ”ADI Teleormanul” și rămân în conturile Consiliului 

Județean? 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Pentru că trebuie să începem o investiție importantă, Stația de tratare metalo-

biologică prin fonduri euopene și noi trebuie să asigurăm cofinanțarea acesteia. Cel mai 

potrivit este să plătim cofinanțarea din această redevență, lucru care nu vine în 

contradicție cu prevederile legale, atâta timp cât verificările făcute de Curtea de Conturi 

nu au sesizat o nelegalitate în acest sens.  

         

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

pentru participare. 

 

 

        Președinte                                                               Secretar general al județului 

   Adrian Ionuț Gâdea                                                                 Silvia Oprescu 

 

 

  


