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 R O M Â N I A 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN 
 

 

Proces verbal  

                       al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  

din data de 21 iulie 2022 

 

 Bună ziua, stimaţi colegi, 

 Doamnelor și domnilor, 

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1)  coroborate cu cele ale art. 182 

alin. (4) din Codul Administrativ, prin dispoziția nr. 425 din 15 iulie 2022 a fost 

convocat consiliul județean în ședință ordinară. 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, Magheru Liliana - Direcția 

management și administrație publică, Putineanu Eliza – Direcția economică, Valy 

Borțun – Direcția urbanism și amenajarea teritoriului, Pană Claudia – Direcția 

Investiții, Proiecte și Achiziții Publice) și funcționari publici din aparatul de 

specialitate.  

         In calitate de invitați: Dragomirescu Florinel – DGASPC Teleorman, Sanda 

Niculiță - Serviciul de Deservire, Pază și Protocol, Aura Ion – ADI ”Teleormanul”, 

Marilena Nedelcu – Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Teleorman, Dobre Alexandru – Spitalul  Județean de Urgență Alexandria. 

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 32 consilieri din totalul de 32 

consilieri în funcţie, ședinţa de consiliu este legal constituită (în sală sunt prezenți 

Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian, Moț Petrică și Voicilă Florea), 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 28 iunie 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 28 iunie 2022. 
 

 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

 Mulțumesc, doamna Oprescu! 

 Doamnelor și domnilor consilieri, 
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 Odată cu transmiterea convocării și materialelor ați luat la cunoștință de ordinea 

de zi a ședinței. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții Reabilitare imobil ”Fost sediu al Băncii 

Agricole Sucursala Teleorman” situat în comuna Piatra, proprietate publică a 

județului Teleorman, în faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Teleormanul”, a unui spațiu din imobilul situat în municipiul 

Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj II, proprietate publică a județului 

Teleorman. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu locativ din 

imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54, etaj II, 

proprietate publică a județului Teleorman, Consiliului Județean al Pensionarilor 

și Persoanelor Vârstnice Teleorman. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu locativ din 

imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54, etaj II, 

proprietate publică a județului Teleorman, Federalei Naționale a 

Revoluționarilor din România, Filiala Teleorman. 

 Inițiator:preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului propriu 

al județului pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, la data de 

30 iunie 2022. 

              Initiator :  presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

7. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului 

Județean Teleorman nr. 9 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de 

bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Teleorman și pentru serviciile publice din 

subordine, cu modificările și completările ulterioare. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
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8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei 

și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 

2022. 

       Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman 

 

10. 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. 

 Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman 

 

11. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Teleorman. 

                   Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

12. 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  

 

13. 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 

 

14. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Deservire, 

Pază și Protocol al Consiliului Județean Teleorman a unor bunuri imobile, 

proprietate publică a județului Teleorman. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației 

tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Reabilitare imobil ”Clădire (fost 

sediu Ansamblul de cântece și dansuri Burnasul)”, situat în municipiul 

Alexandria, proprietate privată a județului Teleorman, în faza documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții. 

                Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

16. 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. 
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 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

17. Diverse. 

 

 Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi propun suplimentarea 

acestuia cu 3 proiecte de hotărâri: 
 

1. 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 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 601 B, Cosmești (DJ 601 C) – 

Siliștea (DJ 701), km. 14+540 – km 22 + 704 (L=8,164 km.)”, în faza Proiect tehnic 

de execuție. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – 

lim. jud. Dâmbovița, km 38+838 – 87+313 (L=48,475 km), faza proiect tehnic de 

execuție – P.T.E. 

 Inițiator: Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Teleorman 

 

 Totodată, propun renumerotarea proiectului ordinii de zi în sensul ca 

proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 lei pentru școala din 

Turnu Măgurele să fie trecut înainte de proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului propriu. 

Supun la vot proiectul ordinii de zi modificat și completat. 

  - 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 avem. 

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

aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul 

de investiții Reabilitare imobil ”Fost sediu al Băncii Agricole Sucursala 
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Teleorman” situat în comuna Piatra, proprietate publică a județului Teleorman, 

în faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții. 

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

prezentaţi. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a 

documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Reabilitare imobil 

”Fost sediu al Băncii Agricole Sucursala Teleorman” situat în comuna Piatra, 

proprietate publică a județului Teleorman, în faza documentației de avizare a lucrărilor 

de intervenții. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 

Reabilitare imobil ”Fost sediu al Băncii Agricole Sucursala Teleorman” situat în 

comuna Piatra, proprietate publică a județului Teleorman, în faza documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenții. 

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

darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”Teleormanul”, a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 

Ion Creangă, nr. 52-54, etaj II, proprietate publică a județului Teleorman. 

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

prezentaţi. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, a unui spațiu din imobilul situat în 

municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj II, proprietate publică a 

județului Teleorman. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind darea în 

folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, a unui 

spațiu din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj II, 

proprietate publică a județului Teleorman. 

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

aprobarea închirierii unui spațiu locativ din imobilul situat în municipiul 

Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54, etaj II, proprietate publică a județului 

Teleorman, Consiliului Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice 

Teleorman. 

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

prezentaţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu 

locativ din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54, etaj II, 

proprietate publică a județului Teleorman, Consiliului Județean al Pensionarilor și 

Persoanelor Vârstnice Teleorman. 
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- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

închirierii unui spațiu locativ din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion 

Creangă nr. 52-54, etaj II, proprietate publică a județului Teleorman, Consiliului 

Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Teleorman. 

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

aprobarea închirierii unui spațiu locativ din imobilul situat în municipiul 

Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54, etaj II, proprietate publică a județului 

Teleorman, Federalei Naționale a Revoluționarilor din România, Filiala 

Teleorman. 

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

prezentaţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu 

locativ din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54, etaj II, 

proprietate publică a județului Teleorman, Federalei Naționale a Revoluționarilor din 

România, Filiala Teleorman. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

închirierii unui spațiu locativ din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion 

Creangă nr. 52-54, etaj II, proprietate publică a județului Teleorman, Federalei 

Naționale a Revoluționarilor din România, Filiala Teleorman. 

 

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre 

pentru modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu modificările și completările 

ulterioare. 

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

prezentaţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 

la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu 

modificările și completările ulterioare. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, 

prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 171 din 28 

noiembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare. 
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La punctul șase de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

aprobarea contului de execuție a bugetului propriu al județului pentru secțiunea 

de funcționare și secțiunea de dezvoltare, la data de 30 iunie 2022. 

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

prezentaţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a 

bugetului propriu al județului pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de 

dezvoltare, la data de 30 iunie 2022. 

  - Cine este pentru ? 

  - Impotrivă ? 

  - Abţineri ? 
 

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

contului de execuție a bugetului propriu al județului pentru secțiunea de funcționare și 

secțiunea de dezvoltare, la data de 30 iunie 2022. 

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

completarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 

25 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Teleorman și pentru serviciile publice din subordine, cu modificările și 

completările ulterioare. 

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

prezentaţi. 

   Supun la vot proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 5 la Hotărârea 

Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor 

de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Teleorman și pentru serviciile publice din 

subordine, cu modificările și completările ulterioare . 

  - Cine este pentru ? 

  - Impotrivă ? 

  - Abţineri ? 

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

anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 25 ianuarie 2018 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman și pentru 

serviciile publice din subordine, cu modificările și completările ulterioare. 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 

27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 

Spitalului Județean de Urgență Alexandria, cu modificările și completările 

ulterioare. 

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

prezentaţi. 

        Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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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. 15 din 27 ianuarie 2016 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de 

Urgență Alexandria, cu modificările și completările ulterioare. 

La punctul nouă 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. 

       Domnul Ilie Sorin: 

       Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să spun câteva cuvinte. Stimați colegi, 

în calitate de consilier județean voi vota acest proiect de hotărâre cu tot sufletul. In 

calitate de inspector general școlar vă rog să meditați cu înțelepciune la situația Școlii 

Gimnaziale nr. 4 Turnu Măgurele. Au trecut 2 luni de la evenimentele hidro-

meteorologice din 29/30 mai, care au deteriorat acoperișul, pereții și mobilierul școlii. 

Pe 5 septembrie, școlile își așteaptă copiii. Și Școala Turnu Măgurele își așteaptă 

elevii.Trebuie să rezolvăm urgent această situație. Vă rog pe toți să votați cu mare 

răspundere și înțelepciune, având în vedere faptul că orice altă variantă ar dura prea 

mult, iar o Hotărâre de Guvern nu se dă de azi pe mâine. Vă mulțumesc. 

      Domnul Titirișcă Florin: 

      Domnule Ilie Sorin, la ședința de data trecută  am promis că dacă Guvernul nu 

grăbește alocarea banilor pentru Școala gimnazială Turnu Măgurele, noi vom vota, cu 

toată dragostea pentru copiii din Turnu Măgurele, acest proiect de hotărâre.  

      Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

       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 ? 
 

Cu  unanimitate de  voturi s-a adoptat 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. 
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 La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2022. 

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

prezentaţi. 

La acest proiect de hotărâre am inițiat două amendamente de modificare. Un 

amendament se referă la includerea în buget a sumei de 650.000 lei în contul primăriei 

Turnu Măgurele pentru asigurarea cheltuielilor necesare refacerii acoperișului Școlii 

Gimnaziale nr. 4 puternic afectat de evenimentele meteorologice din perioada 29-30 

mai 2022. Cel de al doilea amendament presupune includerea în prevederile bugetare a 

sumei de 21.000 lei, care va fi alocată Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

necesară tipăririi unor pliante de informare a populației cu privire la riscul arderii 

miriștilor.   

Supun la vot amendamentul pentru  introducerea sumei către  primăria Turnu 

Măgurele. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

        Cu unanimitate de voturi amendamentul a fost adoptat. 

Supun la vot amendamentul I.S.U.  

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi amendamentul a fost adoptat. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 

județului pe anul 2022. 

          - Cine este pentru ? 

                  - Impotrivă ? 

                  - Abţineri ? 
 

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

bugetului propriu al județului pe anul 2022. 

 La punctul 11 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. 

Domnul Titirișcă Florin: 

Domnule președinte, noi vom vota acest proiect de hotărâre cu condiția ca la 15 

zile după ce se desfășoară fiecare eveniment cultural, să ni se prezinte justificarea 

cheltuielilor făcute. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

 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 
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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 12 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: 

Domnule președinte, rămânem consecvenți și vom vota împotrivă la acest 

proiect și la următoarele 2, cele care fac referire la DGASPC. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

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 Oprescu Silvia :  

            Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și  

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 Emilian) proiectul de hotărâre privind 

reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman 

nu a fost adoptat. 

         Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

La punctul 13 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 ? 
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          Doamna  secretar general, vă rog să prezentați voturile. 

           Doamna Oprescu Silvia :  

            Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și  

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 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 fost adoptat. 

        Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

        La punctul 14 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 Oprescu Silvia :  

           Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și  

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 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 fost adoptat. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

darea în administrare Serviciului de Deservire, Pază și Protocol al Consiliului 

Județean Teleorman a unor bunuri imobile, proprietate publică a județului 

Teleorman. 

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

prezentaţi. 

          Supun la vot proiectul de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de 

Deservire, Pază și Protocol al Consiliului Județean Teleorman a unor bunuri imobile, 

proprietate publică a județului Teleorman. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

  - Abţineri ? 

          Doamna  secretar general, vă rog să prezentați voturile. 
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           Doamna Oprescu Silvia :  

            Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și  

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 Emilian) proiectul de hotărâre privind 

darea în administrare Serviciului de Deservire, Pază și Protocol al Consiliului Județean 

Teleorman a unor bunuri imobile, proprietate publică a județului Teleorman nu a fost 

adoptat. 

    Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

    La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul 

de investiții Reabilitare imobil ”Clădire (fost sediu Ansamblul de cântece și 

dansuri Burnasul)”, situat în municipiul Alexandria, proprietate privată a 

județului Teleorman, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții. 

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

prezentaţi. 

        Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a 

documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Reabilitare imobil 

”Clădire (fost sediu Ansamblul de cântece și dansuri Burnasul)”, situat în municipiul 

Alexandria, proprietate privată a județului Teleorman, în faza documentație de avizare 

a lucrărilor de intervenții. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

           Doamna  secretar general, vă rog să prezentați voturile. 

           Doamna Oprescu Silvia :  

           Cu 17 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și 

Mara Florică (PNL) și  16 voturi „împotrivă”, grupul PNL (Burghiu Mihaela, Catană 

Cristina, Cocu Bogdan, Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, 

Filip Valentin, Florescu Adrian, Ivănică Relu, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, 

Popescu Dan, Prună Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) s-a adoptat proiectul 

de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții Reabilitare imobil ”Clădire (fost sediu Ansamblul de 

cântece și dansuri Burnasul)”, situat în municipiul Alexandria, proprietate privată a 

județului Teleorman, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

La punctul 17 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. 

Doamna Aura Ion: 

Sunt directorul ADI ”Teleormanul” încă din 2009. Vă mulțumesc pentru faptul că ați 

votat pentru prelungirea contractului de comodat. Dar noi ca să existăm și să plătim 

utilitățile avem nevoie de această cotizație. Ne-am înființat la inițiativa Consiliului 
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județean și ne-am bazat întotdeauna pe cotizația Consiliului județean care este, alături 

de cea a primăriei Alexandria, cea mai consistentă. Celelalte localități au contribuții 

foarte mici, primăriile de comune dau 100 lei pe an. Am trecut de jumătatea anului și 

nu știm dacă mai putem funcționa. Sunt îngrijorată nu doar pentru soarta salariaților 

care sunt în numări de 2, ci pentru existența acestei entități .Noi considerăm că lucrăm 

pentru cetățenii județului Teleorman. Am luat fonduri europene și lucrăm în continuare 

să luăm fonduri, dar nu este vine noastră că mai sunt întârzieri. Vă rog să decideți cu 

mare înțelepciune, altfel mă gândesc să facem niște demersuri la minister.  

           Domnul Titirișcă Florin: 

            Doamna director, am mai vorbit pe aceste subiect. Sunt lucruri care s-au 

întâmplat acolo. Noi, grupul consilierilor județeni PNL vom vota împotrivă. Poate 

pentru data viitoare mai vorbim. 

Doamna Fedeleș Raluca: 

Domnule președinte, data viitoare doamna director să ne prezinte un raport de     

activitate în care să ne explice motivele pentru care de 4 ani nu se semnează contractul, 

în condițiile în care Consiliul județean și-a plătit contribuția. Poate este nevoie să 

intervenim să remediem deficiențele. Poate au fost probleme în gestionarea acestui 

proiect și trebuie să știm cum și unde să intervenim.  

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

 Pentru buna informare a celor care ne ascultă și a locuitorilor județului, trebuie să 

aplicăm aceeași unitate de măsură. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

”Teleormanul” a depus un Raport de activitate în care a prezentat și situația proiectului 

depus. Desigur, este bine ca el să fie actualizat. In schimb, Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Managementul deșeurilor”, deși i s-a solicitat un raport de activitate 

pe care nu l-a depus, a primit contribuția. ADI ”Teleormanul” care are în derulare un 

proiect cu fonduri europene pentru care toate documentele sunt depuse și urmează 

semnarea contractului de finanțare, nu a primit cotizația. Avem aceeași unitate de 

măsură în raport cu instituțiile evaluate? 

Pentru ședința viitoare, cer și eu un raport de activitate al A.D.I.”Managementul 

deșeurilor”în care să ne explice  motivele întârzierii licitației pentru colectarea 

deșeurilor la nivelul județul Teleorman. Să știm și noi care este situația licitației mai 

ales că pentru această întârziere riscăm activarea clauzei de infrigement.  

         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 Oprescu Silvia :  

           Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și  

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 Emilian) proiectul de hotărâre privind  

aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul 
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Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, 

pentru anul 2022 nu a fost adoptat. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

La punctul 18 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 

”Modernizare DJ 601 B, Cosmești (DJ 601 C) – Siliștea (DJ 701), km. 14+540 – 

km 22 + 704 (L=8,164 km.)”, în faza Proiect tehnic de execuție. 
       Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 

prezentaţi. 

        Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 601 B, Cosmești (DJ 601 

C) – Siliștea (DJ 701), km. 14+540 – km 22 + 704 (L=8,164 km.)”, în faza Proiect 

tehnic de execuție. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 601 

B, Cosmești (DJ 601 C) – Siliștea (DJ 701), km. 14+540 – km 22 + 704 (L=8,164 

km.)”, în faza Proiect tehnic de execuție. 

 La punctul 19 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 

”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. jud. Dâmbovița, km 

38+838 – 87+313 (L=48,475 km), faza proiect tehnic de execuție – P.T.E. 

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

prezentaţi. 

        Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 

70) – lim. jud. Dâmbovița, km 38+838 – 87+313 (L=48,475 km), faza proiect tehnic 

de execuție – P.T.E. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 503, 

Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. jud. Dâmbovița, km 38+838 – 87+313 (L=48,475 

km), faza proiect tehnic de execuție – P.T.E. 

       Trecem la ultimul punct „Diverse”. 

       Dacă  aveţi alte 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 
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