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 R O M Â N I A 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN 
 

 

Proces verbal  

  al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  

din data de 15 decembrie 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. ”b” coroborate cu cele ale art. 

182 alin. (4) din Codul Administrativ, prin dispoziția nr. 872 din 12 decembrie 2022 a 

fost convocat consiliul județean în ședință extraordinară. Ședința consiliului județean se 

desfășoară în sistem videoconferință prin intermediul aplicației ZOOM, cu sprijinul 

Serviciului Informatic, locul de desfășurare considerându-se la sala mare de ședințe a 

Consiliului Județean Teleorman. 

         Sunt prezenți în sala de ședință directorii direcțiilor de specialitate (Ionescu 

Iuliana – Direcția juridică, Magheru Liliana - Direcția management și administrație 

publică, Putineanu Eliza – Direcția economică, Pană Claudia – Direcția Investiții, 

Proiecte și Achiziții Publice) și funcționari publici din aparatul de specialitate.  

         In calitate de invitați: Dragomirescu Florinel – DGASPC, Pavel Mirea – Muzeul 

Județean, Pașa Valentina – Biblioteca Județeană ”Marin Preda”. 

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 32 

consilieri în funcţie (lipsește Bleajă Cornel, fiind suspendat,  iar  Voicilă Florea, 

Vrăjitoarea Emilian, Popescu Dan și Mohora Mihăiță sunt prezenți în sala)  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 29 noiembrie 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 ordinare a 

Consiliului Judeţean, din 29 noiembrie 2022. 
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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 rectificarea bugetului propriu al județului 

Teleorman pe anul 2022.  

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 

Teleorman 

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 34/18.02.2022 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, 

a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2022 și estimări 

pentru anii 2023-2025, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea 

Consiliului Județean Teleorman. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 

Teleorman 

 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

sumei de 594,65 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat 

suplimentar în anul 2022 la nivelul județului Teleorman. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 

Teleorman 

Supun la vot proiectul ordinii de zi. 

  - Cine este pentru ? 

  - Impotrivă ? 

  - Abţineri ? 

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

 Înainte de a merge mai departe, menționez că, în conformitate cu prevederile art. 

228 din Codul administrativ, în situația în care un consilier județean are interes 

patrimonial în problema supusă dezbaterii are obligația să anunțe la începutul ședinței 

interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective pentru a nu lua parte la 

deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe proiectul ordinii de zi. 

 Avem astfel de situații?  

Nu sunt. 

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

rectificarea bugetului propriu al județului 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 rectificarea bugetului propriu al 

județului Teleorman pe anul 2022. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

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

bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2022. 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34/18.02.2022 privind 

aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului 

salariilor de bază pe anul 2022 și estimări 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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Teleorman nr. 34/18.02.2022 privind aprobarea bugetelor de venituri și 

cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2022 și 

estimări pentru anii 2023-2025, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea 

Consiliului Județean Teleorman. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34/18.02.2022 privind aprobarea bugetelor 

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

2022 și estimări pentru anii 2023-2025, ale instituțiilor și serviciilor publice din 

subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

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

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 594,65 mii lei, 

corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 

2022 la nivelul județului Teleorman  . 

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

prezentaţi. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a sumei de 594,65 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% 

din impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2022 la nivelul județului 

Teleorman. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

unități administrativ-teritoriale a sumei de 594,65 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% 

din impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2022 la nivelul județului Teleorman. 

 

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

pentru participare. 

 

     Președinte                                                          Secretar general al județului 

 

Adrian Ionuț Gâdea                                                       Silvia Oprescu 
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