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 R O M Â N I A 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN 
 

 

Proces  verbal  

 al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  

din data de 28 decembrie 2021 

           

          Sedința este condusă de domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea 

 Bună ziua, stimaţi colegi, 

 Doamnelor și domnilor, 

În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (2) lit. ”b” coroborate cu cele ale art. 

182 alin. (4) din Codul Administrativ, a fost convocat consiliul județean în ședință 

extraordinară. Ședința consiliului județean se desfășoară în sistem videoconferință prin 

intermediul aplicației ZOOM, cu sprijinul Serviciului Informatic.  

          Sunt prezenți în sala de ședință vicepreședinții, secretarul general al județului,  

consilierii județeni (Vrăjitoarea Emilian, Titirișcă Florin Voicilă Florea, Ilie Sorin, 

Mîțoi Ilie), ceilalți participând în sistem videoconferință, directorii direcțiilor de 

specialitate (Ionescu Iuliana – Direcția juridică,  Păscuțu Victorița – Direcția tehnică și 

administrarea patrimoniului, Magheru Liliana - Direcția management și administrație 

publică, Putineanu Eliza – Direcția economică, Valy Borțun – Direcția urbanism și 

amenajarea teritoriului), funcționari publici din aparatul de specialitate. 

Pentru a stabili dacă există cvorum de prezență necesar pentru desfășurarea legală 

a acestei ședințe, doamna Silvia Oprescu , secretarul general al județului, va  proceda la 

efectuarea apelului nominal al consilierilor județeni. 

 Doamna Silvia Oprescu. 

 Mulțumesc, domnule președinte.  

În urma apelului nominal la ședinţă participă 29 consilieri din totalul de 31 

consilieri în funcţie, lipsesc(Mara Florică, Ciocîrlan Marius, Nicolae Valentin) ședinţa 

de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezenţă necesar 

pentru desfășurarea legală a acestei ședinţe extraordinare. 

Procesul - verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data 

de 17 decembrie 2021, v-a fost pus la dispoziţie și îl supun aprobării dumneavoastră. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

Consiliului Judeţean, din 17 decembrie 2021. 
 

 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

 Mulțumesc, doamna Oprescu! 

 Doamnelor și domnilor consilieri, 

 Având în vedere Sentința civila nr. 106/2021 pronunțată de Tribunalul 

Teleorman în dosarul nr. 1862/87/2021 având ca obiect validare mandat consilier 

județean supleant, îl invit pe domnul Mițoi Ilie, să depună jurământul. 

  Vă rog, să puneți mâna stângă pe Constituție cât și pe Biblie, și să dați citire 

  jurământului. Fac precizarea că formula religioasă de încheiere va respecta  libertatea 
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convingerilor religioase, jurământul putând fi depus și fără forma religioasă.  Jurământul 

se semnează, în două exemplare, un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul 

ședinței, iar al doilea se înmânează consilierului județean. 

           Domnul Mițoi Ilie se prezintă în fața mesei special amenajate și depune 

jurământul.  

 Domnul Mițoi Ilie. 

 “JUR SĂ RESPECT CONSTITUŢIA ŞI LEGILE ŢĂRII ŞI SĂ FAC, CU 

BUNĂ-CREDINŢĂ, TOT CEEA CE STĂ ÎN PUTERILE ŞI PRICEPEREA MEA 

PENTRU BINELE LOCUITORILOR JUDEŢULUI TELEORMAN.  AŞA SĂ-MI 

AJUTE DUMNEZEU!” 

 

 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

 

 În acest moment consiliul județean este complet. Îi urez succes în activitate 

domnului Mîțoi Ilie. 

 

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

de zi a ședinței. 

 

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Programului de 

transport public județean de persoane prin curse regulate, aprobat pentru 

perioada 2014-2019. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 117 din 14 august 2020 privind încheierea contractelor de delegare 

a gestiunii serviciilor de transport public județean de persoane prin curse regulate 

în aria teritorială de competență a județului Teleorman. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor sportivilor și antrenorilor 

din județul Teleorman care au obținut performanțe deosebite la competițiile 

sportive naționale și internaționale în anul 2021. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ 

special din județul Teleorman pentru anul școlar 2022 – 2023. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

5. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 

Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 208 din 17 

decembrie 2021 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. 
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Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului 

Teleorman pe anul 2021.  

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

7. Proiect de hotărâre privind participarea județului Teleorman, prin 

Consiliul Județean Teleorman în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații 

Speciale la realizarea Proiectului ”Centrul de Date Regional Sud Muntenia”. 

Inițiator: Florescu Adrian, vicepreședintele Consiliului Județean 

Teleorman 

 

 8. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Județului 

Teleorman a unor bunuri achiziționate în cadrul proiectului ”Extinderea și 

dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul 

Teleorman”. 

Inițiator: Florescu Adrian, vicepreședintele Consiliului Județean 

Teleorman 

 

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de 

Urgență Alexandria, a unor bunuri, proprietate privată a Județului Teleorman, 

aferente proiectului ”Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de 

Urgență Alexandria, județul Teleorman”. 

Inițiator: Florescu Adrian, vicepreședintele Consiliului Județean 

Teleorman 

  

Supun la vot proiectul ordinii de zi. 

  - Cine este pentru ? 

  - Impotrivă ? 

  - Abţineri ? 

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

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

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

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

proiectul ordinii de zi. 

 

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

prelungirea valabilității Programului de transport public județean de persoane 

prin curse regulate, aprobat pentru perioada 2014-2019 

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 prelungirea valabilității Programului de 

transport public județean de persoane prin curse regulate, aprobat pentru perioada 2014-

2019. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 

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

valabilității Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, 

aprobat pentru perioada 2014-2019. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 14 august 2020 

privind încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport 

public județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a 

județului Teleorman. 

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

prezentaţi. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 117 din 14 august 2020 privind încheierea contractelor de delegare a 

gestiunii serviciilor de transport public județean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competență a județului Teleorman. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 117 din 14 august 2020 privind încheierea 

contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public județean de persoane 

prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului Teleorman. 

 

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

acordarea premiilor sportivilor și antrenorilor din județul Teleorman care au 

obținut performanțe deosebite la competițiile sportive naționale și internaționale în 

anul 2021. 
 

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

prezentaţi. 
 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea premiilor sportivilor și 

antrenorilor din județul Teleorman care au obținut performanțe deosebite la competițiile 

sportive naționale și internaționale în anul 2021. 
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- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

premiilor sportivilor și antrenorilor din județul Teleorman care au obținut performanțe 

deosebite la competițiile sportive naționale și internaționale în anul 2021. 

 

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

privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman 

pentru anul școlar 2022 – 2023. 

 

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

prezentaţi. 
 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de 

învățământ special din județul Teleorman pentru anul școlar 2022 – 2023. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman pentru anul școlar 2022 – 

2023. 

 

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

îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Teleorman nr. 208 din 17 decembrie 2021 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Teleorman nr. 85/22.04.2021 privind aprobarea bugetelor de 

venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe 

anul 2021 și estimări pentru anii 2022 – 2024, ale instituțiilor și serviciilor publice 

din subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

 

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

prezentaţi. 
 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din 

cuprinsul Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 208 din 17 

decembrie 2021 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 ? 
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- Abţineri ? 
 

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

erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman 

nr. 208 din 17 decembrie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

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

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

anii 2022 – 2024, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului 

Județean Teleorman. 

 

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

rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2021. 

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

prezentaţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 

județului Teleorman pe anul 2021. 
 

  - Cine este pentru ? 

  - Impotrivă ? 

  - Abţineri ? 
 

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

bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2021. 

 

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

participarea județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman în 

parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale la realizarea Proiectului 

”Centrul de Date Regional Sud Muntenia”. 

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

prezentaţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind participarea județului Teleorman, prin 

Consiliul Județean Teleorman în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale la 

realizarea Proiectului ”Centrul de Date Regional Sud Muntenia”. 

 

  - Cine este pentru ? 

  - Impotrivă ? 

  - Abţineri ? 
 

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

județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman în parteneriat cu Serviciul de 

Telecomunicații Speciale la realizarea Proiectului ”Centrul de Date Regional Sud 

Muntenia”. 

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

includerea în domeniul privat al Județului Teleorman a unor bunuri achiziționate 

în cadrul proiectului ”Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de 

Urgență Alexandria, județul Teleorman”. 
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Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 

prezentaţi. 

Domnul Filip Valentin nu participă la vot. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul privat al 

Județului Teleorman a unor bunuri achiziționate în cadrul proiectului ”Extinderea și 

dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”. 

 

   - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

Cu 30 de voturi ”pentru” s-a adoptat proiectul de hotărâre privind includerea în 

domeniul privat al Județului Teleorman a unor bunuri achiziționate în cadrul proiectului 

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

Teleorman”. 

 

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

darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Alexandria, a unor bunuri, 

proprietate privată a Județului Teleorman, aferente proiectului ”Extinderea și 

dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul 

Teleorman”. 

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

prezentaţi. 

Domnul Filip Valentin nu participă la vot. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean 

de Urgență Alexandria, a unor bunuri, proprietate privată a Județului Teleorman, 

aferente proiectului ”Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență 

Alexandria, județul Teleorman”. 

   

   - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

 Cu 30 de voturi ”pentru” s-a adoptat proiectul de hotărâre privind darea în 

administrare Spitalului Județean de Urgență Alexandria, a unor bunuri, proprietate 

privată a Județului Teleorman, aferente proiectului ”Extinderea și dotarea secției UPU a 

Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”.  

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

pentru participare. 

Fiind ultima ședință din acest an, vă mulțumesc pentru colaborare și vă doresc un 

An Nou cu sănatate, împliniri și bucurii alături de cei dragi!La mulți ani! 

 

 

       Președinte                                                      Secretar general al județului 

 

Adrian Ionuț Gâdea                                                        Silvia Oprescu  

 


