ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 31 ianuarie 2022
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Adrian Ionuț Gâdea, președintele
consiliului județean
Bună ziua, stimaţi colegi,
Doamnelor și domnilor,
În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (2) lit. ”a” coroborate cu cele ale art.
182 alin. (4) din Codul Administrativ, a fost convocat consiliul județean în ședință
ordinară. Ședința consiliului județean se desfășoară în sistem videoconferință prin
intermediul aplicației ZOOM, cu sprijinul Serviciului Informatic.
Sunt prezenți în sala de ședință vicepreședinții, secretarul general al județului,
administratorul public, consilierii județeni (Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian, 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,
Putineanu Eliza – Direcția economică, Borțun Valy – Direcția urbanism și amenajarea
teritoriului, funcționari publici din aparatul de specialitate.
Invitați au fost Pașa Valentina - (Biblioteca Județeană ”Marin Preda”), Dobre
Alexandru – Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Daniela Popescu – Serviciul
Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman, Aura Ion – ADI ”Teleormanul”,
Dragomirescu Florinel – DGASPC Teleorman, Epure Iuliana – Direcția Agricolă, Vârsă
Marius – Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede.
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 extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din
data de 26 ianuarie 2022, v-a fost pus la dispoziţie și îl supun aprobării dumneavoastră.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean din 26 ianuarie 2022.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
Mulțumesc, doamna Oprescu!
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Doamnelor și domnilor consilieri,
Odată cu transmiterea convocării și materialelor ați luat la cunoștință de ordinea de
zi a ședinței.
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi vă propun scoaterea de pe ordinea
de zi a proiectului de hotărâre de la punctul nr. 5 întrucât s-a aprobat în ședința
extraordinară din data de 26 ianuarie a.c., mutarea proiectului de hotărâre de la punctul
nr. 6 la punctul nr. 4 și suplimentarea ordinii de zi cu încă 11 proiecte de hotărâri
Domnul Florescu Adrian:
Propun scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului nr.2 privind aprobarea Strategiei
de dezvoltare durabilă a județului Teleorman pentru perioada 2021 – 2030. Proiectul a
stat 30 de zile în dezbatere publică, dar mai sunt câteva intervenții ale unor UAT-uri. Cu
această ocazie, vreau să-i mulțumesc domnului Tache Florin, elaboratorul și consultantul
Strategiei, pentru prezența în sală și să- l rog să participe la o ședință viitoare în care
vom reintroduce acest proiect de hotărâre.
Domnul Titirișcă Florin:
Domnule președinte, vă rog să citiți ordinea de zi.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Ordinea de zi a fost transmisă împreună cu celelalte materiale, dar nu am nimic
împotrivă să-i dau citire. Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2022 pentru fondul forestier proprietate publică a Județului Teleorman, aflat în
administrarea Direcției Silvice Teleorman, prin Ocolul Silvic Alexandria.
Inițiator: Florescu Adrian, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a
județului Teleorman pentru perioada 2021 – 2030.
Inițiator: Florescu Adrian, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico –
economice pentru obiectivul de investiții “Realizare subtraversări pe DJ 504, pe
raza comunei Orbeasca, la km. 66+210,km. 66+476, km.68+164 și km. 68=450”, în
faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.
Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
4. 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
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului
Județean Teleorman nr.152 din 13 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor
de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de
activitate.
Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman.
Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a
Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul, pentru anul 2022.
Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la
care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2022.
Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe
pajiști, pentru anul 2022.
Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei şi
a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările
şi completările ulterioare.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiori de
Vede, cu modificările și completările ulterioare.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a
persoanelor vârstnice, a contribuţiei persoanelor vârstnice şi a contribuţiei
susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele rezidențiale pentru
persoane vârstnice Furculeşti şi Cervenia şi categoriile de venituri care vor fi luate
în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie, din structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a
copiilor cu nevoi sociale şi speciale din Centrele rezidenţiale şi de zi din structura
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru
anul 2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a
persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane
adulte cu dizabilități Olteni, Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte
cu dizabilități Videle şi Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu
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dizabilități ”Sf. Iustin” Videle din structura Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a
finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al județului Teleorman, pentru
anul 2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentarii numarului de posturi
pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din judetul Teleorman, pe
anul 2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii sumei de 56.000,00 mii lei din
excedentul bugetului local inregistrat la 31 decembrie 2021, pentru finantarea
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții prevăzut în Anexa
nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.198 din 17 decembrie 2021
privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al
judetului Teleorman si aprobarea organigramei, a statului de functii si a
Regulamentului de organizare si functionare.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
19.Diverse.
Proiectele de hotărîre propuse pentru suplimentarea ordinii de zi sunt:
1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Teleorman.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și
funcționare ale aparatului direcției, centrelor rezidențiale și centrelor de zi aflate în
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean
Teleorman pentru anul 2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 99 din 31 mai 2021 privind participarea
Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman în cadrul Programului
”South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme”,
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a co-finanțării cheltuielilor eligibile, neeligibile și conexe finanțate prin Program
proporțional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor cuprinse în
Anexa nr. 1 Portofoliul de proiecte pre-cerere de finanțare Banca Europeană de
Investiții, precum și aprobarea Acordului cadru între ADR Sud-Muntenia și
Județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman.
Initiator : Florescu Adrian, vicepresedintele Consiliului Judetean Teleorman
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Teleorman nr. 100 din 31 mai 2021 privind aprobarea Acordului de
parteneriat între Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman și
Municipiul Alexandria participante la Programul ”South-Muntenia Energy
Efficiency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul
Programului ELENA –European Local Energy Assistance.
Initiator : Florescu Adrian, vicepresedintele Consiliului Judetean Teleorman
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Teleorman nr. 103 din 31 mai 2021 privind aprobarea Acordului de
parteneriat între județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman și
Municipiul Turnu Măgurele participante la Programul ”South-Muntenia Energy
Efficiency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul
Programului ELENA –European Local Energy Assistance.
Initiator : Florescu Adrian, vicepresedintele Consiliului Judetean Teleorman
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede pe anul 2022.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman
pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a
numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2022 și estimările
pentru anii 2023-2025, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea
Consiliului Județean Teleorman.
Initiator : presedintele Consiliului Judetean Teleorman
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea.
Supun la vot proiectul ordinii de zi cu modificările și completările prezentate.
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- 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 bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru fondul forestier
proprietate publică a Județului Teleorman, aflat în administrarea Direcției Silvice
Teleorman, prin Ocolul Silvic Alexandria.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli pe anul 2022 pentru fondul forestier proprietate publică a Județului
Teleorman, aflat în administrarea Direcției Silvice Teleorman, prin Ocolul Silvic
Alexandria.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru fondul forestier proprietate
publică a Județului Teleorman, aflat în administrarea Direcției Silvice Teleorman, prin
Ocolul Silvic Alexandria.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico – economice pentru obiectivul de
investiții “Realizare subtraversări pe DJ 504, pe raza comunei Orbeasca, la km.
66+210,km. 66+476, km.68+164 și km. 68+450”, în faza documentație de avizare a
lucrărilor de intervenții.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Titirișcă Florin:
Domnule președinte, în hotărîrea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
este vorba de 2 comune, Vitănești și Orbeasca. Nu vom vota acest proiect de hotărâre
întrucât nu sunt cuprinse amândouă comunele.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
In luna decembrie s-a aprobat o hotărâre similară pentru comuna Vitănești. Acum
au fost finalizate documentele pentru comuna Orbeasca.
Domnul Titirișcă Florin:
Am vorbit cu primarul de la Vitănești și spune că nu a primit ce a cerut.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Nu știu ce știe primarul comunei Vitănești, dar dumneavoastră ați fost la ședința din
decembrie și ar trebui să știți ce s-a votat.
Incă o precizare, domnule Titirișcă, în momentul în care printr-o hotărâre a
Comitetului pentru Situații de Urgență s-a stabilit realizarea unor subtraversări pentru
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cele 2 localități au urmat procedurile de licitație și obținerea tuturor avizelor. Nu putem
sări peste etapele prevăzute de lege. Acum au fost finalizate procedurile pentru comuna
Orbeasca.
Domnul Voicilă Florea:
Dar, domnilor colegi de coaliție, care este diferența între cetățenii comunei Vitănești
și cetățenii comunei Orbeasca? Nu îi tratăm la fel?
Domnul Titirișcă Florin:
Domnule coleg, la proxima ședință când vom avea pe ordinea de zi acest proiect,
probabil că o să votăm.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației
tehnico – economice pentru obiectivul de investiții “Realizare subtraversări pe DJ 504, pe
raza comunei Orbeasca, la km. 66+210,km. 66+476, km.68+164 și km. 68+450”, în faza
documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și 16
voturi „împotrivă”(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, Comănescu
Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu Adrian, Ivănică
Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, Titirișcă
Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a
documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții “Realizare
subtraversări pe DJ 504, pe raza comunei Orbeasca, la km. 66+210,km. 66+476,
km.68+164 și km. 68+450”, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții nu
a întrunit numărul de voturi necesar adoptării.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La punctul trei 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.
Nu sunt, în aceste condiții supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene “Marin Preda”
Teleorman.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene “Marin Preda”
Teleorman.
La punctul patru 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.
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Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiții 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.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat 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.
La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul
Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul, pentru
anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de
cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul, pentru anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui) și 16
voturi „împotrivă” ”(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, Comănescu
Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu Adrian, Ivănică
Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, Titirișcă
Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub
formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul, pentru anul 2022 nu a întrunit
numărul de voturi necesar adoptării.
La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură,
pentru anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Mara Florică:
Domnule președinte, nu vom vota acest proiect de hotărîre deoarece prețurile la
produsele agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2022 , sunt prea mari,
sunt umflate. Propunem să se refacă fundamentarea prețurilor pe baze reale.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Fundamentarea acestor prețuri a fost făcută de Direcția Agricolă. Avem în sală un
reprezentant al Direcției Agricole care ne poate explica baza de calcul a acestor prețuri.
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Doamna Epure Iuliana:
Prețul a fost calculat în baza datelor pe care le-au trimis agricultorii privind
veniturile și cheltuielile pentru 1 ha de cultură și din raportările SIPA privind prețul
mediu la vînzare. Pe 17.08. 2021 prețul de vînzare la grâu a fost de 0,95; pe 24.08. 2021 a
fost de 0,92; pe 31.08. 2021 a fost 0,99 iar pe 11.01. 2022 prețul de vânzare a fost de 1,3.
Domnul Mara Florică:
O calculație foarte proastă. Cine poate să depoziteze grâul ca să-l poată vinde
primăvara? Doar marii fermieri, păi ce fac fermierii mici?
Doamna Epure Iuliana:
Noi vom solicita mai multor societăți agricole să ne pună la dispoziție devizele
tehnologice și prețurile de vânzare și vom recalcula prețurile.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Având în vedere discuțiile, vă rog să retransmiteți Direcției Agricole acest proiect
pentru recalcularea prețurilor și apoi să parcurgă procedura dezbaterii publice.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor
agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui) și 16
voturi „împotrivă” ”(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, Comănescu
Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu Adrian, Ivănică
Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, Titirișcă
Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al
produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2022 nu a întrunit
numărul de voturi necesar adoptării.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa
verde de pe pajiști, pentru anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea
prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2022.
La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27
ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare.
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Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Filip Valentin:
Domnule președinte, eu nu particip la vot.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu
modificările şi completările ulterioare.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 31 de voturi ”pentru”(Filip Valentin nu participă la vot) s-a adoptat proiectul de
hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.
15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare.
La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.
38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale
Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede, cu modificările și completările
ulterioare.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Titirișcă Florin:
Domnule președinte, observ că directorul vine cu aceeași organigramă, deși de luni
bune îi spunem că nu o votăm dacă nu vine cu o organigramă care să conțină doar
medicii, nu și personalul auxiliar.
Domnul Vârșă Marius(director medical Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiori de
Vede):
Vreau să vă mulțumesc încă o dată că eu trei luni de zile nu am fost promovat ca
medic primar, cu toate că mi-am luat acest grad prin examen. Nu am să înțeleg niciodată
de ce trei luni de zile am fost plătit ca medic specialist, din moment ce am promovat
examenul pentru medic primar. Vreau să vă spun că în aceeași situație mai sunt alți doi
colegi, medici rezidenți, care au promovat examenul de medic specialist în septembrie,
au venit în județul nostru să practice medicina, iar acum nu vor fi promovați pentru că nu
vrem să aprobăm statul de funcții, iar ei vor fi plătiți în continuare ca medici rezidenți.
Alte modificări din organigrama spitalului nostru prevăd înființarea a două posturi, unul
de asistent medical și unul de îngrijitor, pentru a da drumul ambulatoriului integrat al
Spitalului TBC. Toate spitalele din județul Teleorman au ambulatorii funcționale, spitalul
nostru nu are. Având în vedere necesitățile spitalului, ambulatoriul integrat este o
necesitate, dar acesta nu poate funcționa fără personal medical – asistent medical și fără
îngrijitoare, nu putem face contractare cu Casa de Asigurări de Sănătate. Vă rog să-mi
argumentați care este motivul pentru care nu se aprobă aceste modificări. Vorbim de
cetățenii județului Teleorman aici, care sunt niște pacienți atipici, mulți nu au apa după
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ce-o bea, iar eu aș vrea să știu care sunt argumentele pentru care nu sunt aprobate aceste
modificări.
Domnul Titirișcă Florin:
Domnule doctor, vă susțin punctul de vedere, dar organigrama nu este treaba
dumneavoastră. Suntem 100% de acord cu dumneavoastră, dar nu înțelegeți că sunteți
într-un cerc vicios. Domnul manager putea de trei luni de zile să vină cu proiecte diferite,
să facă această organigramă fără medici, iar celelalte posturi în alt proiect de hotărâre, dar
nu a vrut și vă bagă la pachet și noi nu avem ce să facem. Îmi pare rău de situația asta.
Dar, ca să înțelegeți, domnul manager are acolo o înțelegere, ca să nu spun mai multe, neau sunat persoane și persoane pentru acest lucru și nu este treaba mea să rezolv problema
unor posturi de la spitalul dumneavoastră.
Domnul Vârșă Marius:
Fără angajarea unui post de asistent medical noi nu putem deschide ambulatoriul
și nu putem intra în contract cu Casa Județeană de Sănătate.
Doamna Fedeleș Raluca:
Domnule doctor, este adevărat că la spitalul dumneavoastră numărul de cadre
medicale este supradimensionat în raport cu numărul pacienților care este redus? Nu s-au
dotat secțiile cu oxigen și nu dispuneți de linie de oxigen. Era oportun să primim aceste
explicații de la domnul manager.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Domnul doctor a dat explicații foarte clare privind necesitate aprobării
organigramei în forma actuală pentru desfășurarea activității Spitalului. Domnia sa are și
calitatea de director medical al spitalului și este, deci, abilitat să dea explicațiile solicitate
Domnul Vârșă Marius:
In fiecare lună internările au depășit indicatorii din contractul cu Casa de Asigurări
de Sănătate. La toate capitolele ne încadrăm în cifrele din contract.
Domnul Filip Valentin:
Câți litri de oxigen puteți să dați unui bolnav?
Domnul Vârșă Marius:
Capacitatea maximă a stației noastre de oxigen este de 93 litri/minut. S-au mai
cumpărat 10 concentratoare de oxigen.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Dacă nu mai sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea
anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 38 din 23 februarie
2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de
Pneumoftiziologie Roşiori de Vede, cu modificările și completările ulterioare.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui) și 16
voturi „împotrivă” ”(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, Comănescu
Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu Adrian, Ivănică
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Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, Titirișcă
Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr.
2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiori
de Vede, cu modificările și completările ulterioare nu a întrunit numărul de voturi necesar
adoptării.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice, a
contribuţiei persoanelor vârstnice şi a contribuţiei susţinătorilor legali ai
persoanelor vârstnice din Centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice Furculeşti
şi Cervenia şi categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la stabilirea venitului
lunar pe membru de familie, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Titirișcă Florin:
Domnule președinte, avem 3 proiecte pentru care grupul PNL va vota împotrivă.
Am discutat cu 3 directori de centre care mi-au spus că modalitatea de conducere a
domnului director este cel puțin neproductivă. Spre exemplu, au trimis niște proiecte de
buget pe care trebuia să le discute cu domnul director, dar nu le-au mai discutat. La
Cervenia au venit pacienți de la Olteni, sunt acolo aproximativ 50 de paturi. La Furculești
au venit doar 4 și dacă ne uităm pe bugete, cel de la Furculești este mai mare decât cel de
la Cervenia. Domnul director ar fi trebuit să stea la masă să discute cu șefii de centre, nu
să-și plătească niște polițe.
Dar, vom dezbate aceste lucruri la proiectul cu reorganizarea DGASPC.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de
întreţinere a persoanelor vârstnice, a contribuţiei persoanelor vârstnice şi a contribuţiei
susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele rezidențiale pentru persoane
vârstnice Furculeşti şi Cervenia şi categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la
stabilirea venitului lunar pe membru de familie, din structura Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui) și 16
voturi „împotrivă”(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, Comănescu
Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu Adrian, Ivănică
Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, Titirișcă
Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar
de întreţinere a persoanelor vârstnice, a contribuţiei persoanelor vârstnice şi a contribuţiei
susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele rezidențiale pentru persoane
vârstnice Furculeşti şi Cervenia şi categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la
stabilirea venitului lunar pe membru de familie, din structura Direcției Generale de
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Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2022 nu a întrunit
numărul de voturi necesar adoptării.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a copiilor cu nevoi sociale şi speciale
din Centrele rezidenţiale şi de zi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de
întreţinere a copiilor cu nevoi sociale şi speciale din Centrele rezidenţiale şi de zi din
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru
anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui) și 16
voturi „împotrivă”(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, Comănescu
Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu Adrian, Ivănică
Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, Titirișcă
Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar
de întreţinere a copiilor cu nevoi sociale şi speciale din Centrele rezidenţiale şi de zi din
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru
anul 2022 nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap din
Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Olteni,
Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Videle şi
Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Sf. Iustin”
Videle din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Teleorman, pentru anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de
întreţinere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru
persoane adulte cu dizabilități Olteni, Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane
adulte cu dizabilități Videle şi Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabilități ”Sf. Iustin” Videle din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
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Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui) și 16 voturi
„împotrivă”(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, Comănescu Lefterie,
Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu Adrian, Ivănică Relu,
Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, Titirișcă Florin,
Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de
întreţinere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru
persoane adulte cu dizabilități Olteni, Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane
adulte cu dizabilități Videle şi Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabilități ”Sf. Iustin” Videle din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2022 nu a întrunit numărul de voturi necesar
adoptării.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul
propriu al județului Teleorman, pentru anul 2022
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Doamna Fedeleș Raluca:
Sumele mi se par foarte micuțe. Vom depune amendament pentru creșterea sumelor.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual de
acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al județului Teleorman, pentru
anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui) și 16
voturi „împotrivă”(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, Comănescu
Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu Adrian, Ivănică
Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, Titirișcă
Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual de
acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al județului Teleorman, pentru
anul 2022 nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea suplimentarii numarului de posturi pentru personalul neclerical angajat
in unitatile de cult din judetul Teleorman, pe anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentarii numarului de
posturi pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din judetul Teleorman, pe
anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui) și 16
voturi „împotrivă”(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, Comănescu
Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu Adrian, Ivănică
Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, Titirișcă
Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre proiectul de hotărâre privind aprobarea
suplimentarii numarului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult
din judetul Teleorman, pe anul 2022 nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea utilizarii sumei de 56.000,00 mii lei din excedentul bugetului local
inregistrat la 31 decembrie 2021, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare in anul 2022
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizarii sumei de 56.000,00
mii lei din excedentul bugetului local inregistrat la 31 decembrie 2021, pentru finantarea
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizarii sumei de
56.000,00 mii lei din excedentul bugetului local inregistrat la 31 decembrie 2021, pentru
finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2022 a fost adoptat.
La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea statului de funcții prevăzut în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului
Județean Teleorman nr.198 din 17 decembrie 2021 privind reorganizarea
Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al judetului Teleorman si
aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si
functionare.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea statului de funcții prevăzut în
Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.198 din 17 decembrie 2021
privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al
judetului Teleorman si aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului
de organizare si functionare.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
statului de funcții prevăzut în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman
nr.198 din 17 decembrie 2021 privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de
Evidenta a Persoanelor al judetului Teleorman si aprobarea organigramei, a statului de
functii si a Regulamentului de organizare si functionare.
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La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Teleorman.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Titirișcă Florin:
La comisia de anchetă au venit 8 angajați de la DGASPC. Din discuțiile cu
dumnealor a reieșit că domnul director se comportă dictatorial. Și eu sunt de acord în
proporție de 50-60 la sută cu reorganizarea, dar, în orice parte bună se găsește și una rea.
Domnul director plătește niște polițe. Aș vrea ca domnul director să-și dea demisia să
lase pe altcineva care să facă treabă, să facă reorganizarea cu care sunt și eu de acord.
Domnul Florinel Dragomirescu:
Vreau să vă spun că această construcție, organigrama,a fost realizată pentru a funcționa
la nivel minim. La baza proiectelor de hotărâre pe care vi le supunem adoptării se află
rapoartele de control ale unor instituții centrale în care sunt stabilite o serie de măsuri pe
care noi trebuie să le ducem la îndeplinire. Pe de altă parte, avem legislație pe care nu am
implementat-o până acum și care ne obligă să mai înființăm niște posturi. Aceea
reorganizare pentru un centru a fost generată de raportul de control care a stabilit
activitate foarte proastă și când unui manager i se spune că activitatea nu este bună,
trebuie făcută reorganizarea activității acolo.
Doamna Fedeleș Raluca:
Nu trebuia să luăm aceste măsuri și la Olteni?
Domnul Florinel Dragomirescu:
Vă informez că la Olteni am făcut reorganizarea anul trecut. Acum am venit cu
organigrama conform legislației în vigoare care ne permite să obținem licențele pentru
centru.
Nu am nimic de împărțit cu nimeni din instituție. Prin această reorganizare nimeni
nu-și pierde locul de muncă.
Domnule Titirișcă, v-am solicitat să mă invitați și pe mine, ca să vă explic, dar nu
m-ați invitat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Această reorganizare este făcută în baza unor recomandări cuprinse în raportul de
control al unei instituții centrale. Inainte de a supune aprobării reorganizarea, s-a obținut
aviz al Ministerului Muncii, ceea ce înseamnă că din punct de vedere legal, nu sunt
probleme. Au venit și la mine persoane cu temerea că-și vor pierde locul de muncă. Nu
își va pierde nimeni locul de muncă în urma acestei reorganizări. Nu se mai numesc șefi
de centre, ci coordonatori de centre.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui) și 16
voturi „împotrivă”(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, Comănescu
Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu Adrian, Ivănică
Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, Titirișcă
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Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre proiectul de hotărâre privind
reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman
nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale aparatului
direcției, centrelor rezidențiale și centrelor de zi aflate în structura 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 aparatului direcției, centrelor rezidențiale și centrelor de zi aflate în
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru””(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui) și 16
voturi „împotrivă”(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, Comănescu
Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu Adrian, Ivănică
Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, Titirișcă
Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de
organizare și funcționare ale aparatului direcției, centrelor rezidențiale și centrelor de zi
aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Teleorman nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate
și finanțate din bugetul Consiliului Județean Teleorman pentru anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean
Teleorman pentru anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru””(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui) și 16
voturi „împotrivă”(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, Comănescu
Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu Adrian, Ivănică
Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, Titirișcă
Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului
Județean Teleorman pentru anul 2022 nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
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La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean
Teleorman nr. 99 din 31 mai 2021 privind participarea Județului Teleorman, prin
Consiliul Județean Teleorman în cadrul Programului ”South-Muntenia Energy
Efficiency for Public Buildings Investment Programme”, a co-finanțării cheltuielilor
eligibile, neeligibile și conexe finanțate prin Program proporțional cu valoarea
estimată a cheltuielilor aferente proiectelor cuprinse în Anexa nr. 1 Portofoliul de
proiecte pre-cerere de finanțare Banca Europeană de Investiții, precum și
aprobarea Acordului cadru între ADR Sud-Muntenia și Județul Teleorman, prin
Consiliul Județean Teleorman.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la
Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 99 din 31 mai 2021 privind participarea
Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman în cadrul Programului ”SouthMuntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme”, a co-finanțării
cheltuielilor eligibile, neeligibile și conexe finanțate prin Program proporțional cu
valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor cuprinse în Anexa nr. 1 Portofoliul
de proiecte pre-cerere de finanțare Banca Europeană de Investiții, precum și aprobarea
Acordului cadru între ADR Sud-Muntenia și Județul Teleorman, prin Consiliul Județean
Teleorman.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea și
completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 99 din 31 mai
2021 privind participarea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman în
cadrul Programului ”South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment
Programme”, a co-finanțării cheltuielilor eligibile, neeligibile și conexe finanțate prin
Program proporțional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor cuprinse în
Anexa nr. 1 Portofoliul de proiecte pre-cerere de finanțare Banca Europeană de Investiții,
precum și aprobarea Acordului cadru între ADR Sud-Muntenia și Județul Teleorman,
prin Consiliul Județean Teleorman.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 100 din
31 mai 2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Teleorman
prin Consiliul Județean Teleorman și Municipiul Alexandria participante la
Programul ”South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment
Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA –European Local Energy
Assistance
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. 100 din 31 mai 2021 privind aprobarea Acordului de
parteneriat între Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman și Municipiul
Alexandria participante la Programul ”South-Muntenia Energy Efficiency for Public
Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA –European
Local Energy Assistance.
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- 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. 100 din 31 mai 2021 privind
aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Teleorman prin Consiliul Județean
Teleorman și Municipiul Alexandria participante la Programul ”South-Muntenia Energy
Efficiency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului
ELENA –European Local Energy Assistance.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 103 din
31 mai 2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat între județul Teleorman
prin Consiliul Județean Teleorman și Municipiul Turnu Măgurele participante la
Programul ”South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment
Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA –European Local Energy
Assistance.
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. 103 din 31 mai 2021 privind aprobarea Acordului de
parteneriat între județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman și Municipiul
Turnu Măgurele participante la Programul ”South-Muntenia Energy Efficiency for Public
Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA –European
Local Energy Assistance.
- 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. 103 din 31 mai 2021 privind
aprobarea Acordului de parteneriat între județul Teleorman prin Consiliul Județean
Teleorman și Municipiul Turnu Măgurele participante la Programul ”South-Muntenia
Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul
Programului ELENA –European Local Energy Assistance.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie
Poroschia pe anul 2022
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Titirișcă Florin:
Domnule președinte și doamna secretar general, vreau să atrag atenția că trimiterea
proiectelor de hotărâre vineri după-amiază trebuie să înceteze. Următoarele proiecte nu
vor fi votate de noi, din principiu. Sunt lucruri importante și nu avem timp să aprofundăm
documentația care stă la baza întocmirii acestor bugete. Au fost făcute consilii de
administrație ale spitalelor înainte cu o zi pe repede înainte. La o eventuală ședință la
jumătatea lunii februarie vor fi votate mare parte din proiectele pe care nu le-am votat
astăzi.
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Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Tinând cont de volumul mare de muncă și de complexitatea problemelor, dacă
procedura a fost finalizată, legislația ne permite să suplimentăm ordinea de zi. Până pe 28
au fost în procedură de consultare publică și aveați tot timpul din lume să faceți
observații sau discuții, dacă aveați neclarități. Nu puteți spune că nu aveați timp. In
bugetele de venituri și cheltuieli ale spitalelor sunt cuprinse sume care se găsesc în
contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate și cu Ministerul Sănătății.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui), 15
voturi „împotrivă”(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, Comănescu
Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Ivănică Relu, Mara
Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, Titirișcă Florin,
Vrăjitoarea Emilian) și 1 ”abținere”(Florescu Adrian) proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul
2022 nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării.
Conform Codului administrativ, abținerea este considerată vot împotrivă
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de
Urgență Alexandria pe anul 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu
Cu 16 voturi „pentru”,”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui), 15
voturi „împotrivă”(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, Comănescu
Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Ivănică Relu, Mara
Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, Titirișcă Florin,
Vrăjitoarea Emilian) și 1 ”abținere”(Florescu Adrian) proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria
pe anul 2022 nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de
Pneumoftiziologie Roșiori de Vede, pe anul 2022.
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 aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede, pe anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui), 15 voturi
„împotrivă”(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, Comănescu Lefterie,
Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Ivănică Relu, Mara Florică,
Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea
Emilian) și 1 ”abținere”(Florescu Adrian)
proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie, Roșiori de Vede pe
anul 2022 nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2022 și
estimările pentru anii 2023-2025. Vom supune dezbaterii, conform legii, bugetul pe
secțiunea funcționare și dezvoltare.
Dacă sunt observaţii pe marginea secțiunii ”funcționare” a acestui proiect de
hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Dacă nu sunt, supun la vot secțiunea ”funcționare” a proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2022 și estimările pentru anii
2023-2025.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui) și 16
voturi „împotrivă”(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, Comănescu
Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu Adrian,
Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan,
Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) secțiunea ”funcționare” a proiectului de hotărâre
privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2022 și estimările
pentru anii 2023-2025 nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
Supun la vot secțiunea ”dezvoltare” a proiectului de hotărâre privind aprobarea
bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2022 și estimările pentru anii 20232025.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
21

Doamna Silvia Oprescu
Cu 16 voturi „pentru””(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui) și 16
voturi „împotrivă”(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, Comănescu
Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu Adrian,
Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan,
Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) secțiunea ”dezvoltare” a proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2022 și estimările
pentru anii 2023-2025 nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului
Teleorman pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025 în integralitatea lui.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu
Cu 16 voturi „pentru””(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui) și 16
voturi „împotrivă”(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, Comănescu
Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu Adrian,
Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan,
Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
propriu al județului Teleorman pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025 în
integralitatea lui nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a
fondului salariilor de bază pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025, 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 aprobarea bugetelor de venituri și
cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2022 și
estimările pentru anii 2023-2025, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea
Consiliului Județean Teleorman.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Silvia Oprescu
Cu 16 voturi „pentru”,”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui) 16 voturi
„împotrivă”(Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, Comănescu Lefterie,
Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu Adrian, Ivănică Relu,
Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, Titirișcă Florin,
Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și
cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2022 și
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estimările pentru anii 2023-2025, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea
Consiliului Județean Teleorman nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
De asemenea, vă aduc la cunoștință că odată cu materialele pentru ședință v-a fost
transmis, spre consultare, și Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate
și finanțate din bugetul local al Municipiului Alexandria pentru anul 2022.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
Domnul Petculescu Marian:
Domnule președinte, ședințele consiliului județean s-au transformat într-un
permanent dialog între domnul Titirișcă și invitați sau cu dumneavostră. Domnul Titirișcă
monopolizează discuțiile. Pentru buna informare a opiniei publice ar trebui, domnule
președinte, să explicați într-o conferință de presă, cum se votează proiectele de hotărâre
de către consilierii PNL. Ar trebui să informați și conducerile centrale ale celor două
partide despre funcționarea coaliției în județul nostru.
Domnul Titirișcă Florin:
Nu am dreptul să iau cuvântul?
Domnule președinte, cine monitorizează deszăpezirea pe drumurile din
Teleorman? Vreau nume și prenume. Pentru transparența propun și publicarea
contractului de deszăpezire.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Direcția tehnică și, prin dispoziție sunt desemnate persoanele care se ocupă de
această monitorizare, iar dispoziția este publică, afișată pe site-ul Consiliului județean.
Intreaga procedură care a stat la baza încheierii contractului s-au făcut prin ANAP,
deci, toate documentele sunt publice.
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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