ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
Proces verbal
al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 25 noiembrie 2021
Ședința este condusă de domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
Bună ziua, stimaţi colegi,
Doamnelor și domnilor,
În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (2) lit. ”a” coroborate cu cele ale art.
182 alin. (4) din Codul Administrativ, a fost convocat consiliul județean în ședință
ordinară. Ședința consiliului județean se desfășoară în sistem videoconferință prin
intermediul aplicației ZOOM, cu sprijinul Serviciului Informatic.
Sunt prezenți în sala de ședință vicepreședinții, secretarul general al județului,
administratorul public, consilierii județeni (Vrăjitoarea Emilian și Voicilă Florea), ceilalți
participând în sistem videoconferință, directorii direcțiilor de specialitate (Ionescu Iuliana
– Direcția juridică, Păscuțu Victorița – Direcția tehnică și administrarea patrimoniului,
Magheru Liliana - Direcția management și administrație publică, Pană Claudia - Direcția
investiții, proiecte și achiziții publice, Putineanu Eliza – Direcția economică, Valy Borțun
– Direcția urbanism și amenajarea teritoriului). Invitați: Dobre Alexandru – Spitalul de
Urgență Alexandria, Soare Roxana – Spitalul de Psihiatrie Poroschia, Săvescu Laurențiu
– Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede, Pavel Mirea – Muzeul Județean, Popa
Ileana - Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, Popescu
Daniela – SPCEP, Dragomirescu Florinel – DGASPC Teleorman și funcționari publici
din aparatul de specialitate.
Pentru a stabili dacă există cvorum de prezență necesar pentru desfășurarea legală
a acestei ședințe, doamna Silvia Oprescu , secretarul general al județului, va proceda la
efectuarea apelului nominal al consilierilor județeni.
Doamna Silvia Oprescu.
Mulțumesc, domnule președinte.
În urma apelului nominal la ședinţă participă 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 ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data de
27 octombrie 2021, v-a fost pus la dispoziţie și îl supun aprobării dumneavoastră.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinţei ordinare a
Consiliului Judeţean, din 27 octombrie 2021.
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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 constatarea încetării de drept, înainte de
expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Nădrag
Gigi Gabriel, prin demisie, și vacantarea locului de consilier județean.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud Muntenia” a unui spațiu din
imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj II,
proprietate publică a județului Teleorman.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului Public
Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman, a unui spațiu,
proprietate privată a județului Teleorman.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 80 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2021.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar de
către Spitalul de Psihiatrie Poroschia.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 82 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2021.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
7. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a unităților
administrativ-teritoriale deservite de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență
a Persoanelor al Municipiului Roșiori de Vede, prin înființarea unui nou serviciu
public comunitar local de evidență a persoanelor în comuna Dobrotești.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
8. Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare lunare
personalului medical – medici nou angajați în cadrul spitalelor al căror
management al asistenței medicale a fost transferat Consiliului Județean
Teleorman.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
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9. Proiect de hotărâre privind înființarea centrului rezidențial pentru
persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități Olteni” ca serviciu social cu cazare, fără personalitate
juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Teleorman.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 44 din 31 martie 2020 privind aprobarea organigramei și a statului
de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii
Tradiționale Teleorman, cu modificările ulterioare.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
11. 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
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 81 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede pe anul 2021, cu
modificările și completările ulterioare.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului
Teleorman pe anul 2021.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
14. 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
15. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală a
comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și
desfăsurare a evaluării anuale a managementului Centrului Județean de Conservare
și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman - instituție publică de cultură aflată
în subordinea Consiliului Județean Teleorman.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea
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organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de
Vede, cu modificările și completările ulterioare.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
17. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale
consiliului județean pe principalele domenii de activitate.
Inițiatori: 11 consilieri județeni
18. Diverse.
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi propun suplimentarea acestuia cu
două proiecte care au fost inițiate ulterior întocmirii proiectului ordinii de zi, respectiv:
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al analizei noului
proiect de management, a proiectului de management, a modelului cadru al
contractului de management al Muzeului Județean Teleorman și a duratei pentru
care se va încheia contractul de management.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman
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
Domnul Florescu Adrian:
Domnule președinte, vorbesc în numele celor 11 consilieri județeni inițiatori ai
proiectului de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale consiliului
județean pe principalele domenii de activitate, retragem de pe ordinea de zi proiectul și,
de asemenea, adresez rugămintea colegilor din grupul consilierilor PSD să desemneze un
lider de grup pentru a respecta procedurile din Codul Administrativ.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
Supun la vot proiectul ordinii de zi suplimentat cu cele 2 proiecte de hotărâre
menționate și cu propunerea domnului Florescu de a retrage proiectul de hotărâre privind
reorganizarea comisiilor de specialitate ale consiliului județean pe principalele domenii de
activitate,
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.
Înainte de a merge mai departe, menționez că în situația în care un consilier
județean are interes patrimonial în problema supusă dezbaterii are obligația să anunțe
această situație pentru a nu lua parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe
proiectul ordinii de zi.
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La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului
de consilier județean al domnului Nădrag Gigi Gabriel, prin demisie, și vacantarea
locului de consilier județean
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de
expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Nădrag Gigi
Gabriel, prin demisie, și vacantarea locului de consilier județean.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind constatarea
încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier
județean al domnului Nădrag Gigi Gabriel, prin demisie, și vacantarea locului de
consilier județean.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea
în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de Urgență
Sud Muntenia” a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion
Creangă, nr. 52-54, etaj II, 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 Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud Muntenia” a unui spațiu din
imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj II, 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 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud Muntenia” a
unui spațiu din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj II,
proprietate publică a județului Teleorman.
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
darea în administrare Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al
Județului Teleorman, a unui spațiu, proprietate privată 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 darea în administrare Serviciului Public
Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman, a unui spațiu, proprietate
privată a județului Teleorman.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind darea în
administrare Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului
Teleorman, a unui spațiu, proprietate privată a județului Teleorman.
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 80 din 22 aprilie
2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de
Urgență Alexandria pe anul 2021.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Teleorman nr. 80 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2021.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 80 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul
2021.
La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea utilizării excedentului bugetar de către Spitalul 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 utilizării excedentului bugetar
de către Spitalul de Psihiatrie Poroschia.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
utilizării excedentului bugetar de către Spitalul de Psihiatrie Poroschia.
La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 82 din 22 aprilie 2021
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privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie
Poroschia pe anul 2021.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Teleorman nr. 82 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2021.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 82 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2021.
La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
modificarea arondării actuale a unităților administrativ-teritoriale deservite de
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului
Roșiori de Vede, prin înființarea unui nou serviciu public comunitar local de
evidență a persoanelor în comuna Dobrotești.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea arondării actuale a unităților
administrativ-teritoriale deservite de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a
Persoanelor al Municipiului Roșiori de Vede, prin înființarea unui nou serviciu public
comunitar local de evidență a persoanelor în comuna Dobrotești.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea
arondării actuale a unităților administrativ-teritoriale deservite de Serviciul Public
Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Roșiori de Vede, prin
înființarea unui nou serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor în comuna
Dobrotești.
La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical – medici nou
angajați în cadrul spitalelor al căror management al asistenței medicale a fost
transferat Consiliului Județean Teleorman.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare
lunare personalului medical – medici nou angajați în cadrul spitalelor al căror
management al asistenței medicale a fost transferat Consiliului Județean Teleorman.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
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- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea unor
stimulente financiare lunare personalului medical – medici nou angajați în cadrul
spitalelor al căror management al asistenței medicale a fost transferat Consiliului
Județean Teleorman
La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
înființarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de
Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Olteni” ca serviciu
social cu cazare, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorma.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind înființarea centrului rezidențial pentru
persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități Olteni” ca serviciu social cu cazare, fără personalitate juridică, în structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind înființarea
centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Olteni” ca serviciu social cu cazare, fără
personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Teleorman.
La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 44 din 31 martie 2020
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de
Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale 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 Hotărârii Consiliului
Județean Teleorman nr. 44 din 31 martie 2020 privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii
Tradiționale Teleorman, cu modificările ulterioare.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 16 voturi ”pentru” și 16 voturi ”împotrivă” (Burghiu Mihaela, Catană Cristina,
Cocu Bogdan, Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Oana Raluca, Filip
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Valentin, Florescu Adrian, Ivănică Relu Viorel, Mara Florică, Mohora Mihăiță, Popescu
Dan, Sandu Remiy, Titirișcă Florin, Moț Petrică, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 44 din 31
martie 2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean
de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, cu modificările ulterioare
nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi adoptat.
Domnul Voicilă Florea:
Am crezut că după atâta timp, colegii noștri consilierii județeni de la PNL au
înțeles că printre puține lucruri, Ansamblul ”Burnasul” conservă și promovează tradițiile
acestui județ. Voi sunteți teleormăneni? Cu câteva luni în urmă am jurat că vom face tot
ce trebuie pentru acest județ. Acest Ansamblu este apreciat de toată țara. Aici, în județ
noi votăm împotrivă. Stau și mă întreb dacă să-mi depun demisia dintr-un astfel de
consiliu județean.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
La punctul 11 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 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 81 din 22 aprilie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de
Pneumoftiziologie Roșiori de Vede pe anul 2021, 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 Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 81 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede pe anul 2021, cu modificările și
completările ulterioare.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 81 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede pe
anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.
La punctul 13 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.
Având în vedere că acest proiect de hotărâre are un amendament de modificare și
completare, care v-a fost transmis, supun la vot amendamentul.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi amendamentul a fost adoptat.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului
Teleorman pe anul 2021, cu amendamentul adoptat.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2021, cu amendamentul adoptat.
La punctul 14 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.
Având în vedere că acest proiect de hotărâre are un amendament de modificare și
completare, care v-a fost transmis, supun la vot amendamentul.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi amendamentul a fost adoptat.
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
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estimări pentru anii 2022 – 2024, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea
Consiliului Județean Teleorman, cu amendamentul adoptat.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat 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, cu amendamentul adoptat.
La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
constituirea comisiei de evaluare anuală a comisiei de soluționare a contestațiilor și
aprobarea Regulamentului de organizare și desfăsurare a evaluării anuale a
managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii
Tradiționale Teleorman - instituție publică de cultură aflată în subordinea
Consiliului Județean Teleorman.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Având în vedere că acest proiect de hotărâre are un amendament de modificare, care
v-a fost transmis, 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 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, cu amendamentul adoptat.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 16 voturi „pentru” si 16 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, 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
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Teleorman - instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean
Teleorman, nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi adoptat.
La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.
38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale
Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede, cu modificările și completările
ulterioare.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Voicilă Florea:
Domnule președinte, am înțeles că la Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiori de
Vede sunt câțiva medici care au trecut cu succes examenul de promovare și nu-și pot
obține drepturile bănești pentru că nu vrem noi. Acei oameni s-au pregătit, au obținut un
post superior, păi cine suntem noi să blocăm drepturile acelor oameni? Chiar așa ne-a
lovit politica asta, să nu luăm deciziile cele mai bune pentru sănătatea județului, mai ales
acum, în plină pandemie? Suntem aici să facem ceva pentru oameni, nu pentru noi.
Domnule președinte, propun ca în procesul verbal să fie nominalizați cei care
votează ”pentru” sau ”împotrivă”.
Doamna Oprescu Silvia:
Domnule Voicilă, în fiecare proces verbal pe care vi-l trimitem spre consultare
înainte de a fi aprobat, sunt nominalizate toate persoanele care votează ”împotrivă”,
indiferent de partidul din care fac parte.
Domnul Titirișcă Florin:
Domnule coleg, nu avem nimic cu domnii doctori care au promovat. Acolo se vrea
transformarea unui post de asistent medical în post de administrator. De câteva luni vă
spunem, dacă vine proiectul doar cu medicii, va trece, asta este decizia grupului nostru.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Inainte de a fi supus votului dumneavoastră, vreau să fac câteva precizări, domnule
Titirișcă, pentru informarea corectă a dumneavoastră. Acest proiect de hotărâre nu se
referă la transformarea unui post de asistent medical în post de administrator. Sunt 2
posturi de medici specialiști care au promovat ca medici primari și 1 post de spălătoreasă
care se va transfoma în post de muncitor necalificat. Asta pentru că Spitalul de
Pneumoftiziologie Roșiori de Vede are o curte în suprafață de 42.000 mp de care trebuie
să aibă grijă cineva.
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea
organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede,
cu modificările și completările ulterioare.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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Cu 16 voturi „pentru” 16 voturi „împotrivă””( Burghiu Mihaela, Catană Cristina,
Cocu Bogdan, Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Oana Raluca, Filip
Valentin, Florescu Adrian, Ivănică Relu Viorel, Mara Florică, Mohora Mihăiță, Popescu
Dan, Sandu Remiy, Titirișcă Florin, Moț Petrică, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de
hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei și statului de
funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede, cu modificările și
completările ulterioare nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi adoptat.
Domnul Filip Valentin:
Domnule președinte, pentru ședința viitoare, vă rog să acordăm drepturile celor 2
medici care au obținut gradul primar. Să refacem proiectul astfel încât să rămână doar
medicii și atunci votăm. Să nu mai amestecăm medicii cu muncitorii.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Cred că doar managerul acestui spital poate ști cu adevărat care sunt implicațiile
solicitărilor făcute.
Domnul Mara Florică:
Imi pare rău să constat că suntem în aceeași situație ca în Parlamentul României,
propunerile PNL nu sunt votate de consilierii PSD și invers. Doar un joc al ambițiilor.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La punctul 18 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea rezultatului final al analizei noului proiect de management, a proiectului
de management, a modelului cadru al contractului de management al Muzeului
Județean Teleorman și a duratei pentru care se va încheia contractul de
management.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al analizei
noului proiect de management, a proiectului de management, a modelului cadru al
contractului de management al Muzeului Județean Teleorman și a duratei pentru care se
va încheia contractul de management.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
rezultatului final al analizei noului proiect de management, a proiectului de management,
a modelului cadru al contractului de management al Muzeului Județean Teleorman și a
duratei pentru care se va încheia contractul de management.
La punctul 19 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.
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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.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
Prin adresa nr. 96 din 27 octombrie 2021 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Teleorman a transmis ”Informarea privind activitatea desfășurată de Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică Teleorman în trimestrul III/2021” în vederea prezentării
acesteia în ședința consiliului județean, material care v-a fost comunicat pe email.
Dacă în urma analizării documentului aveți propuneri, observații sau obiecțiuni vă
rog să le prezentați.
Domnul Dan Popescu:
Domnule președinte, revin cu problema pe care am pus-o în discuție la ședința de
luna trecută: în ce stadiu se află licitația publică pentru achiziția serviciilor de
deszăpezire, s-a finalizat, avem un contractor?
Domnul Florescu Adrian:
Suntem în procedură de evaluare a celor 2 oferte, iar până la sfârșitul lunii ne
dorim să avem un câștigător.
Domnul Dan Popescu:
Decât mâine nu-i poimâine! Eu cred că trebuia demarată mai devreme procedura.
Domnul Florescu Adrian:
Am demarat acțiunea în luna mai. Controlul ANAP, dublează timpul de analiză și
evaluare a ofertelor.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Dacă aveţi alte probleme?
Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinţei și vă mulţumesc
pentru participare.
Președinte
Adrian Ionuț Gâdea

Secretar general al județului
Silvia Oprescu
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