ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
Proces verbal
al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 20 iunie 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. 362 din 16 iunie 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 vicepreședinții, directorii direcțiilor de
specialitate (Ionescu Iuliana – Direcția juridică, Păscuțu Victorița – Direcția tehnică și
administrarea patrimoniului, Putineanu Eliza – Direcția economică) 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 32
consilieri în funcţie (lipsește domnul Cocu Bogdan), în sală sunt prezenți (Prună Maria,
Vrăjitoarea Emilian și 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 ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data
de 30 mai 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 30 mai 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.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene pe
niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2022-2023.
Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
2. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 650.000 lei, din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, în vederea
acordării unui sprijin financiar Municipiului Turnu Măgurele, pentru asigurarea
cheltuielilor necesare refacerii acoperișului Școlii Gimnaziale nr. 4 Turnu
Măgurele, afectat de evenimentele meteorologice din perioada 29-30 mai 2022.
Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului
Teleorman pe anul 2022.
Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi propun suplimentarea
acestuia cu Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 46 din 31 martie 2022 privind reorganizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele
domenii de activitate.
Inițiator: Fedeleș Oana Raluca, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Teleorman
Supun la vot proiectul ordinii de zi suplimentat.
- 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
aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în
timpul iernii 2022-2023.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
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Am o observație, de fapt o rugăminte la colegii consilieri județeni. Să votăm acest
proiect de hotărâre, întrucât de el depinde demararea procedurilor necesare inițierii
licitației pentru întreținerea drumurilor județene pentru iarna 2022/2023.
.
In conformitate cu prevederile art.14 din ”Normativul privind prevenirea și
combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, aprobat prin Ordinul nr.289/2013 cu
modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea circulației rutiere pe timpul
iernii, este necesar ca administratorul drumurilor județene să ia măsuri de organizare a
intervențiilor pe timp de iarnă. Luând în considerare prevederile Ordinului 289,
drumurile din județul nostru se încadrează în nivelul II de viabilitate și nivelul 2 de
intervenție. In funcție de încadrarea drumurilor pot fi lucrate documentele pentru
licitația privind deszăpezirea drumurilor pe timp de iarnă. Să nu ajungem în sezonul
rece și să fim nepregătiți.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor
județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2022-2023.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Oprescu Silvia :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și 16
”abțineri” grupul PNL (Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Comănescu Lefterie,
Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu Adrian, Ivănică Relu,
Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, Prună Maria,
Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării
drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2022-2023
nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
alocarea sumei de 650.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Consiliului Județean Teleorman, în vederea acordării unui sprijin financiar
Municipiului Turnu Măgurele, pentru asigurarea cheltuielilor necesare refacerii
acoperișului Școlii Gimnaziale nr. 4 Turnu Măgurele, afectat de evenimentele
meteorologice din perioada 29-30 mai 2022.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Doamna Fedeleș Raluca:
Aș dori să anunț că a fost inițiat de către Instituția Prefectului un proiect de
Hotărâre de Guvern pentru repartizarea unor sume necesare refacerii unor lucrări
urgente la obiective din municipiul Turnu Măgurele. Proiectul este mai amplu, din el fac
parte sala de sport, piața municipală, garajul auto al SC Local Urban și, desigur Școala
Gimnazială nr.4.
Consilierii PNL vor vota ”împotrivă”, ar fi vorba de o dublă finanțare, iar dacă nu
va fi admisă Hotărârea de Guvern, vom aloca, cu tot sufletul, sumele necesare refacerii
acoperișului.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Doresc să fac o precizare la cele spuse de doamna vicepreședinte. Am avut
discuții și cu doamna Fedeleș și cu domnul prefect. A rămas ca eu să nu semnez
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proiectul Hotărârii de Guvern care trebuie semnat de prefect și de președintele
Consiliului județean. Iar dacă astăzi va fi aprobat proiectul de hotărâre, suma necesară
Școlii gimnaziale nr. 4 Turnu Măgurele poate fi retrasă din Hotărârea de Guvern.
Am primit o solicitare de la Primăria Turnu Măgurele căreia i-a fost transmisă o
solicitare de la Școala gimnazială nr.4. In școală plouă, acoperișul fiind complet
deteriorat. Se impune reparația acoperișului cât mai repede. Dacă acest proiect de
hotărâre va fi votat astăzi și rugămintea mea la dumneavoastră este să-l votăm, banii vor
ajunge în conturile primăriei care va putea demara rapid lucrările de refacere a
acoperișului. In cazul Hotărârii de Guvern, în situația în care se vor aloca sumele cerute
până când va intra pe circuitul de avizare, va dura destul.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 650.000 lei, din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, în vederea
acordării unui sprijin financiar Municipiului Turnu Măgurele, pentru asigurarea
cheltuielilor necesare refacerii acoperișului Școlii Gimnaziale nr. 4 Turnu Măgurele,
afectat de evenimentele meteorologice din perioada 29-30 mai 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Oprescu Silvia :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ), 16
voturi ”împotrivă” grupul PNL (Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Comănescu Lefterie,
Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu Adrian, Ivănică Relu,
Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, Prună Maria,
Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) și 1 ”abținere” (Cocu Bogdan, care între timp s-a
conectat), proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 650.000 lei, din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, în vederea acordării unui
sprijin financiar Municipiului Turnu Măgurele, pentru asigurarea cheltuielilor necesare
refacerii acoperișului Școlii Gimnaziale nr. 4 Turnu Măgurele, afectat de evenimentele
meteorologice din perioada 29-30 mai 2022 nu a întrunit numărul de voturi necesar
pentru a fi adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La punctul trei 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.
Domnul Vlad Eugen:
Domnule președinte, am văzut că primăria Turnu Măgurele nu a primit bani. Am
o întrebare, primăria Turnu Măgurele a fost consultată în privința soluției privind
finanțarea? Pentru ce optează?
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Primăria Turnu Măgurele a făcut o solicitare către Consiliul Județean. Din
discuțiile cu domnul primar am reținut că optează pentru hotărârea de consiliu județean ,
fiind o chestiune de timp. Cu cât ajung mai repede banii în cont, cu atât mai repede
încep lucrările de refacere a acoperișului.
Doamna Fedeleș Raluca:
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Primăria Turnu Măgurele dacă nu voia bani de la Guvernul României nu trebuia
să trimită solicitarea către Instituția Prefectului.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Solicitarea Primăriei Turnu Măgurele către Consiliul Județean s-a făcut înainte
de a se iniția Hotărârea de Guvern.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
județului Teleorman pe anul 2022.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Oprescu Silvia :
Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ), 17
voturi ”împotrivă” grupul PNL (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, Prună Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilia, proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2022 nu a fost adoptat.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 46 din 31
martie 2022 privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean
Teleorman pe principalele domenii de activitate.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 46 din 31 martie 2022 privind reorganizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de
activitate.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 46 din 31 martie 2022
privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe
principalele domenii de activitate.
Înainte de a declara încheiate lucrările ședinței vă informez asupra faptului că în
conformitate cu art. 140 alin. (2) din OUG 57 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, nu am semnat două hotărâri adoptate în ședința
din data de 30 mai 2022, și anume:
1.Hotărârea privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a
activității direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Teleorman și a
instituțiilor subordonate acestuia;
2. Hotărârea 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.
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De asemenea, Hotărârea pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 nu a fost contrasemnată
nici de doamna Silvia Oprescu, secretarul general al județului, iar documentele care
cuprind motivarea refuzului de a semna, respectiv a contrasemna hotărârile v-au fost
transmise prin e-mail.
Astfel, conform prevederilor legale, pentru Hotărârea privind constituirea
Comisiei speciale de analiză și verificare a activității direcțiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Județean Teleorman și a instituțiilor subordonate acestuia, trebuie să
desemnăm cel puțin doi consilieri județeni care au participat la ședință și au votat
favorabil proiectele de hotărâre, pentru a semna hotărârile.
În ceea ce privește Hotărârea 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 am purtat discuții cu cei doi vicepreședinți și, la ședința ordinară din această
lună, se va iniția un alt proiect de hotărâre.
În vederea desemnării persoanelor care vor semna hotărârea privind constituirea
Comisiei speciale de analiză și verificare a activității direcțiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Județean Teleorman și a instituțiilor subordonate acestuia vă rog să
faceți propuneri.
Domnul Titirișcă Florin Nicușor:
Propun pe doamna Fedeleș Raluca și pe domnul Vrăjitoarea Emilian.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
Supun la vot persoanele propuse.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile.
Doamna Oprescu Silvia :
Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 voturi ”împotrivă”(15 consilieri județeni
PSD plus votul președintelui, (Gâdea Adrian, Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara,
Ciocîrlan Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu,
Nicodim Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru,
Toțe Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) au fost desemnate persoanele care vor
semna hotărârea.
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:
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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