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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 26 august 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. 178 alin. (1)  coroborate cu cele ale art. 182 

alin. (4) din Codul Administrativ, prin dispoziția nr. 486 din 19 august 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 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, 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:  Aura Ion - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Teleormanul”, Cârstea Viorel - Serviciul de Deservire, Pază și Protocol, Laurențiu 

Savescu  – 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 32 

consilieri în funcţie (lipsește doamna vicepreședinte, Fedeleș Raluca), iar Titirișcă Florin, 

Vrăjitoarea Emilian și Voicilă Florea sunt prezenți în sală, 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 19 august 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 19 august 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 pentru modificarea anexei 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, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Inițiator: p.preşedinte, Adrian Florescu vicepreședinte al Consiliului Judeţean 

Teleorman 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui 

spațiu din imobilul Centrul de Sănătate ”Regele Carol I” Deparați situat în comuna 

Trivalea Moșteni, proprietate publică a județului Teleorman. 

 Inițiator: p.preşedinte, Adrian Florescu vicepreședinte al Consiliului Judeţean 

Teleorman 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 601B, Blejești (DJ 503) – Cosmești (DJ 

601C), km 6+038 – 14+540 (L=8.502 km)”, în fazele Proiect pentru autorizarea 

executării lucrărilor de construire – P.A.C. și Proiect de organizare a execuției 

lucrărilor - P.O.E.. 

 Inițiator: p.preşedinte, Adrian Florescu vicepreședinte al Consiliului Judeţean 

Teleorman 

 

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

economice pentru obiectivul de investiții ”Pod pe DJ 653, peste râul Călmățui, com. 

Dracea, sat Zlata, km 109+083 – 109+098”, în faza documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții. 

 Inițiator: p.preşedinte, Adrian Florescu vicepreședinte al Consiliului Judeţean 

Teleorman 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman actualizat pe anul 2022. 

 Inițiator: p.preşedinte, Adrian Florescu vicepreședinte al Consiliului 

Judeţean Teleorman 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru 

obiectivul Creșterea eficienței energetice a clădirii ”Serviciul Județean de 

Ambulanță Alexandria”, în fazele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor 

de construire – P.A.C. și Proiect de organizare a execuției lucrărilor – P.O.E. 

 Inițiator: Adrian Florescu vicepreședinte al Consiliului Judeţean 

Teleorman 
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7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman 

pe anul 2022.  

 Inițiator: p.preşedinte, Adrian Florescu vicepreședinte al Consiliului 

Judeţean Teleorman 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale sub formă de cotizație 

a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru 

asociat la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2022. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 

Teleorman 

 

9. 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: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 

Teleorman 

 

10. 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: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 

Teleorman 

 

11. Diverse. 

 

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 pentru 

modificarea anexei 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, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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

prezentaţi. 
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 Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 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, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 

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

anexei 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, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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

aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu din imobilul Centrul de 

Sănătate ”Regele Carol I” Deparați situat în comuna Trivalea Moșteni, 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 aprobarea închirierii prin licitație publică a 

unui spațiu din imobilul Centrul de Sănătate ”Regele Carol I” Deparați situat în comuna 

Trivalea Moșteni, proprietate publică a județului Teleorman. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

închirierii prin licitație publică a unui spațiu din imobilul Centrul de Sănătate ”Regele Carol 

I” Deparați situat în comuna Trivalea Moșteni, proprietate publică a județului Teleorman. 

 

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

aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 

”Reabilitare DJ 601B, Blejești (DJ 503) – Cosmești (DJ 601C), km 6+038 – 14+540 

(L=8.502 km)”, în fazele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construire – P.A.C. și Proiect de organizare a execuției lucrărilor - P.O.E.. 
 

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

prezentaţi. 

 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 601B, Blejești (DJ 503) – 

Cosmești (DJ 601C), km 6+038 – 14+540 (L=8.502 km)”, în fazele Proiect pentru 
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autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C. și Proiect de organizare a 

execuției lucrărilor - P.O.E.. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 601B, 

Blejești (DJ 503) – Cosmești (DJ 601C), km 6+038 – 14+540 (L=8.502 km)”, în fazele 

Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C. și Proiect de 

organizare a execuției lucrărilor - P.O.E.. 

  

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

aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții ”Pod pe DJ 653, peste râul Călmățui, com. Dracea, sat Zlata, km 109+083 

– 109+098”, 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 ”Pod pe DJ 653, peste 

râul Călmățui, com. Dracea, sat Zlata, km 109+083 – 109+098”, în faza documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Pod pe 

DJ 653, peste râul Călmățui, com. Dracea, sat Zlata, km 109+083 – 109+098”, în faza 

documentație de avizare a lucrărilor de intervenții. 

 

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

aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul 

județului Teleorman actualizat 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 Planului de analiză și 

acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman actualizat pe anul 2022. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 
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- Abţineri ? 
 

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

Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman 

actualizat pe anul 2022. 

 

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

aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul Creșterea eficienței 

energetice a clădirii ”Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria”, în fazele 

Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C. și Proiect de 

organizare a execuției lucrărilor – P.O.E. 

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

prezentaţi. 

Domnul Filip Valentin: 

Domnule președinte, profit de această ocazie și sper că doamna manager este în 

sală pentru a rezolva o problemă. In urmă cu 2 luni am adresat o sesizare, în calitate de 

consilier județean, conducerii Serviciului Județean de Ambulanță privind un caz grav de 

malpraxis și aplicarea defectuoasă a protocolului de funcționare, la care nu am primit 

răspuns nici astăzi. Aștept un răspuns la sesizarea făcută și propun o discuție cu doamna 

manager pe acest subiect. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Ințeleg că ați trimis o adresă Serviciului Județean de Ambulanță la care așteptați un 

răspuns și în funcție de acest răspuns propuneți o discuție cu doamna manager. Dar 

intervenția nu are legătură cu subiectul proiectului de hotărâre. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-

economice pentru obiectivul Creșterea eficienței energetice a clădirii ”Serviciul Județean 

de Ambulanță Alexandria”, în fazele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construire – P.A.C. și Proiect de organizare a execuției lucrărilor – P.O.E. 
 

  - Cine este pentru ? 

  - Impotrivă ? 

  - Abţineri ? 
 

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

documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul Creșterea eficienței energetice a 

clădirii ”Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria”, în fazele Proiect pentru 

autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C. și Proiect de organizare a 

execuției lucrărilor – P.O.E. 

 

La punctul șapte 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. 
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  - Cine este pentru ? 

  - Impotrivă ? 

  - Abţineri ? 
 

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

bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2022. 

 

 

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

aprobarea contribuției anuale sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin 

Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Uniunea Națională 

a Consiliilor Județene din România, 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 anuale sub formă 

de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de 

membru asociat la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 

2022. 

 

   - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

contribuției anuale sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean 

Teleorman, în calitate de membru asociat la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din 

România, pentru anul 2022. 

 

La punctul nouă 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. 

Fac precizarea că, urmare solicitării pe care ați făcut-o în sedința anterioară, 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul” a întocmit o Informare care 

v-a fost comunicată pe e-mail odată cu transmiterea convocării. 

 

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 ? 
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Cu unanimitate de voturi s-a adoptat 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. 

 

 La punctul 10 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. 

Domnul Filip Valentin: 

Domnule președinte, înaintea votului la acest proiect de hotărâre vreau să fac o 

propunere: Spitalul Județean de Urgență are o penurie acută de medici. Sunt trei medici 

care solicită locuințe de serviciu. Mai suntem în discuție cu un medic anestezist și un 

radiolog, de care avem mare nevoie, să vină la spitalul nostru, dar condiția este 

repartizarea unor locuințe de serviciu. Deci, în total cinci cereri de care aș dori să ținem 

cont după amenajarea acestor locuințe. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

            Mulțumim, domnule doctor! 

 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 ? 
 

 Cu unanimitate de voturi s-a adoptat 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. 

 

 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 

 


