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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 19 august 2022 

 

 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. 481 din 16 august 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. 

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 30 consilieri din totalul de 32 

consilieri în funcţie (lipsesc Mara Florică și Gheorghescu Daniel) în sala este prezent 

Voicilă Florea, ședinţa de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul 

de prezenţă necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședinţe extraordinare. 

Procesul - verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din 

data de 25 iulie 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 25 iulie 2022. 
 

 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

 Mulțumesc, doamna Oprescu! 

 Doamnelor și domnilor consilieri, 

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

de zi a ședinței. 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru 

protecția copilului Teleorman 

  

Supun la vot proiectul ordinii de zi  

  - Cine este pentru ? 

  - Impotrivă ? 

  - Abţineri ? 
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 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. 

         Pe ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 

componenței Comisiei pentru protecția copilului Teleorman 
 

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

prezentaţi. 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

       - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

componenței Comisiei pentru protecția copilului Teleorman 

 Odată cu documentele pentru ședință ați primit două documente. Primul se referă 

la solicitarea domnului Florian Șerbănescu din Alexandria (însoțită de 15 file anexă) 

pentru a analiza oportunitatea editării manuscrisului lucrării ”Alexandria – 200 ani. 

Monografie.” Până data viitoare, colegii de la Direcția economică și Direcția 

management și administrație publică să studieze posibilitatea  punerii în aplicare a 

acestei solicitări. Să facă o informare pentru ședința de data viitoare. 

          De asemenea, v-a fost transmisă adresa prin care, în temeiul art.7 din Legea nr. 

554/2004, mai mulți transportatori rutieri de persoane solicită suspendarea efectelor și 

revocarea H.C.J.nr. 89/28.06.2022. 

         Am să fac o succintă prezentare a demersurilor privind această hotărâre. Un scurt 

istoric.  

        Din punctul meu de vedere această solicitare este tardivă.  

          Cu o vreme în urmă, prin aprilie, s-a venit cu un proiect de hotărâre  privind   

atribuirea traseelor care a fost respins. 

          Apoi s-au organizat întâlniri cu  transportatorii, s-a făcut o consultare publică s-a 

ținut cont de observațiile transmise în scris de operatori și s-a venit cu HCJ nr. 89 în 

care au fost puse în practică și observațiile ANAP. Pentru acest proiect de hotărâre  

avem și avizul de legalitate al Instituției Prefectului. Această hotărâre și-a produs efecte, 

a întrat în circuitul civil, am înțeles de la colegii de la achiziții că pe 24 august este 

deschiderea ofertelor. Mai mult decât atât, avem o notă de control din partea autorității 

de reglementare în domeniu, care precizează faptul că până în decembrie 2022 trebuie 

finalizată licitația privind atribuirea traseelor la nivelul județului Teleorman. S-a ținut 

cont de toate observațiile, de regulile transparenței decizionale și de respectarea 

legislației din domeniu. Dacă cele 2 instituții considerau că ceva nu este în regulă cu 

această hotărâre nu ne-ar fi dat avize favorabile.Există un proces pe rol, o acțiune 

înaintată instanței de către o parte a operatorilor de transport, cu termen de judecată pe 8 

septembrie. Să așteptăm  pronunțarea  instanței și noi vom respecta hotărârea luată. 
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       Acestea sunt argumentele pentru care consider tardivă solicitarea de revocarea a 

Hotărârii Consiliului Județean nr. 89/28.06.2022. 

           Domnul Titirișcă Florin: 

           Când s-a votat acest proiect de hotărâre s-a luat în considerare tot ce ați spus 

dumneavoastră. Trebuie, totuși să ne uităm și la nemulțumirile transportatorilor. Ei au 

trimis o adresă și Instituției Prefectului. Dar, fiind și un proces pe rol să așteptăm 

decizia instanței. 

            Domnul Florescu Adrian: 

            Am participat la câteva întâlniri cu transportatorii și cunosc nemulțumirile lor. 

Marea lor nemulțumire este legată de lege. Noi nu modificăm legi. Față de lege nu 

putem interveni sub nicio formă. Ne-am întâlnit cu dumnealor, am ținut cont de 

propunerile legate de trasee. Dacă sunt vicii de procedură privind organizarea licitației 

putem discuta, dar noi nu putem schimba legi. Să așteptăm să se pronunțe instanța. Noi 

am respectat legea.  

          Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

          Mai sunt probleme? 

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

pentru participare. 

 

 

 

 

 

         Președinte                                                                 Secretar general al județului 

 

    Adrian Ionuț Gâdea                                                         Silvia Oprescu 

 


