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 R O M Â N I A 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN 
 

 

 

Proces verbal 

al ședinței ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman 

din data de 27 octombrie 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. 617 din 21 octombrie 2022 a fost 

convocat consiliul județean în ședință ordinară. Ședința se va desfășura 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: Dragomirescu Florinel – DGASPC, Iuliana Cârnaru – Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman, Dobre 

Alexandru - Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Săvescu Lurențiu – Spitalul de 

Pneumoftiziologie Roșiori de Vede, Popescu Daniela - Direcția Județeană  de Evidență a 

Persoanelor a județului Teleorman,  Niculiță Alexandra – Serviciul de Deservire Pază și 

Protocol, Chelu Lori - Serviciul Informatic, Tudor Mihaela -  Asociația Euro Teleorman,  

Cepan Alina - Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, Dumitru Stela - Centrul 

Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede, Bâță Adrian – S.C. Eurobac Turnu 

Măgurele. 

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 Fedeles Oana Raluca, iar  Voicilă Florea și Titirișcă Florin 

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 septembrie 2022, v-a fost pus la dispoziţie și îl supun aprobării dumneavoastră. 
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- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean din 29 septembrie 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 includerea în domeniul privat al Județului Teleorman a 

unor bunuri achiziționate în cadrul proiectelor ”Dotarea Ambulatoriului Integrat al 

Spitalului Județean de Urgență Alexandria” și ”Extinderea și dotarea secției UPU a 

Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”. 

 Inițiator: Adrian Florescu, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Teleorman 

 

2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență 

Alexandria, a unor bunuri proprietate privată a Județului Teleorman, achiziționate în 

cadrul proiectelor ”Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență 

Alexandria” și ”Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență 

Alexandria, județul Teleorman”. 

 Inițiator: Adrian Florescu, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Teleorman 

 

3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Teleorman a unui imobil, proprietate publică a județului 

Teleorman. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului 

Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 2022. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Teleorman nr. 14 din 31 ianuarie 2019, privind aprobarea organigramei, a statului de 

funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Informatic. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții prevăzut în Anexa nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 198 din 17 decembrie 2021 privind 

reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului 

Teleorman și aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de 

organizare și funcționare, cu modificările ulterioare. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor și a 

profesorilor îndrumători care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și 

concursurile internaționale și naționale și a cuantumului stimulentelor financiare alocate 

elevilor și profesorilor îndrumători pentru anul școlar 2021-2022. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul 

școlar 2022-2023 și a cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul Centrului Școlar 

de Educație Incluzivă Alexandria și Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de 

Vede. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

9. 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 

septembrie 2022. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 9 din data de 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: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale sub formă de cotizație a 

Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la 

Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2022. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe 

anul 2022. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

13. 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 

 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 

32 din 18 februarie 2022, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede pe anul 2022. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 

31 din 18 februarie 2022, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
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Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2022, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 

30 din 18 februarie 2022, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2022. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

17. 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: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 

18. Diverse. 

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

cu un proiect de hotărâre, și anume: 

 

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

ce reprezintă 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 14% din impozitul pe venit, precum și 

a sumelor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe 

anul 2021 pentru anul 2023 și estimările pe anii 2024 - 2026. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele 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 

includerea în domeniul privat al Județului Teleorman a unor bunuri achiziționate 

în cadrul proiectelor ”Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de 

Urgență Alexandria” și ”Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de 

Urgență Alexandria, județul Teleorman”. 

 

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

prezentaţi. 
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 Supun la vot proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul privat al 

Județului Teleorman a unor bunuri achiziționate în cadrul proiectelor ”Dotarea 

Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria” și ”Extinderea și 

dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind includerea în 

domeniul privat al Județului Teleorman a unor bunuri achiziționate în cadrul proiectelor 

”Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria” și 

”Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul 

Teleorman”. 

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

în administrare Spitalului Județean de Urgență Alexandria, a unor bunuri 

proprietate privată a Județului Teleorman, achiziționate în cadrul proiectelor 

”Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria” și 

”Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, 

județul 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 Spitalului Județean 

de Urgență Alexandria, a unor bunuri proprietate privată a Județului Teleorman, 

achiziționate în cadrul proiectelor ”Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului 

Județean de Urgență Alexandria” și ”Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului 

Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

administrare Spitalului Județean de Urgență Alexandria, a unor bunuri proprietate privată a 

Județului Teleorman, achiziționate în cadrul proiectelor ”Dotarea Ambulatoriului Integrat al 

Spitalului Județean de Urgență Alexandria” și ”Extinderea și dotarea secției UPU a 

Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”. 

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

în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Teleorman a unui imobil, 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 Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a unui imobil, proprietate publică a 

județului Teleorman. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

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

administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a 

unui imobil, proprietate publică a județului Teleorman. 

La punctul patru 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 ”Situații 

de Urgență Sud Muntenia”, 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, sub formă de 

cotizație, a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 2022. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

 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 ”Situații de Urgență Sud 

Muntenia”, pentru anul 2022. 

 

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

modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 14 din 31 

ianuarie 2019, privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Informatic. 

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. 14 din 31 ianuarie 2019, privind aprobarea 

organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 

Serviciului Informatic. 

- 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. 14 din 31 ianuarie 2019, 

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare 

și funcționare ale Serviciului Informatic. 

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

modificarea statului de funcții prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Teleorman nr. 198 din 17 decembrie 2021 privind reorganizarea 

Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman și 

aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 

funcționare, cu modificările ulterioare. 
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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 prevăzut 

în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 198 din 17 decembrie 

2021 privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al 

județului Teleorman și aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului 

de organizare și funcționare, cu modificările ulterioare. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

statului de funcții prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman 

nr. 198 din 17 decembrie 2021 privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de 

Evidență a Persoanelor al județului Teleorman și aprobarea organigramei, a statului de 

funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările ulterioare. 

 

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

privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor și a profesorilor 

îndrumători care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile 

internaționale și naționale și a cuantumului stimulentelor financiare alocate elevilor 

și profesorilor îndrumători pentru anul școlar 2021-2022. 

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

prezentaţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

premiere a elevilor și a profesorilor îndrumători care au obținut distincții la olimpiadele 

internaționale și concursurile internaționale și naționale și a cuantumului stimulentelor 

financiare alocate elevilor și profesorilor îndrumători pentru anul școlar 2021-2022. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

Regulamentului de premiere a elevilor și a profesorilor îndrumători care au obținut 

distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale și a 

cuantumului stimulentelor financiare alocate elevilor și profesorilor îndrumători pentru 

anul școlar 2021-2022. 

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

aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 2022-2023 și a 

cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul Centrului Școlar de Educație 

Incluzivă Alexandria și Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede. 

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

prezentaţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor 

social pentru anul școlar 2022-2023 și a cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul 

Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria și Centrului Școlar de Educație 

Incluzivă Roșiori de Vede. 
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- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 2022-2023 și a cuantumului 

acestora alocate elevilor din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria și 

Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede. 

 

La punctul nouă 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 septembrie 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 septembrie 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 septembrie 2022. 

 

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

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din data 

de 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 modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din data de 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 privind pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din data de 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. 
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La punctul 11 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 Asociația Euro 

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 contribuției anuale sub formă de 

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

asociat la Asociația Euro Teleorman, 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 Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2022 

 

La punctul 12 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 ? 
 

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

bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2022. 

 

 La punctul 13 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 
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2022 și estimări pentru anii 2023-2025, ale instituțiilor și serviciilor publice din 

subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

 La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 32 din 18 februarie 2022, 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Roșiori de Vede pe anul 2022.  

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. 32 din 18 februarie 2022, privind aprobarea bugetului de venituri 

și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede pe anul 2022.  
 

   - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 32 din 18 februarie 2022, privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede pe 

anul 2022.  

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 18 februarie 2022, 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de 

Urgență Alexandria pe anul 2022, 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 Hotărârii Consiliului 

Județean Teleorman nr. 31 din 18 februarie 2022, privind aprobarea bugetului de venituri 

și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2022, cu modificările și 

completările ulterioare. 

   - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 18 februarie 2022, privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 

2022, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 18 februarie 2022, 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie 

Poroschia pe anul 2022. 

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. 30 din 18 februarie 2022, privind aprobarea bugetului de venituri 

și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2022. 

   - Cine este pentru ? 
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- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 18 februarie 2022, privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2022. 

 La punctul 17 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. 

   - 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 următorul punct de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre 

privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% 

din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru 

echilibrarea bugetelor locale și din cota de 14% din impozitul pe venit, precum și a 

sumelor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor 

proprii pe anul 2021 pentru anul 2023 și estimările pe anii 2024 - 2026. 

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 ce reprezintă 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 14% din impozitul pe 

venit, precum și a sumelor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a 

veniturilor proprii pe anul 2021 pentru anul 2023 și estimările pe anii 2024 - 2026. 

   - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din limita de sume defalcate 

din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 

14% din impozitul pe venit, precum și a sumelor reținute ca urmare a diminuării cu 

gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2021 pentru anul 2023 și estimările pe 

anii 2024 - 2026. 
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 Trecem la ultimul punct „Diverse”. 

           La punctul ”Diverse” îl invit de domnul Adrian Bîță, directorul SC Eurobac SRL 

Turnu Măgurele să facă o scurtă prezentare a activității societății. 

           Domnul Adrian Bîță: 

           Bună ziua. Sunt Adrian Bîță, directorul SC Eurobac SRL Turnu Măgurele. 

Societatea cu răspundere limitată are  acționariatul astfel: 60% Consiliul Județean 

Teleorman și 40% Consiliul Local Turnu Măgurele. Anul trecut, prin Hotărârea 

Consiliului Județean nr.101 au fost numiți 2 reprezentanți ai instituției în Adunarea 

Generală a Acționarilor. Hotărârea respectivă a fost contestată. Intre timp am convocat de 

2 ori A.G.A., dar din lipsă de cvorum, cele 2 ședințe nu au avut loc. Din acest motiv nu 

am reușit să aprobăm bugetul de venituri și cheltuieli, bugetul de investiții, lucrările de 

reparații pentru feribot, cantitatea de carburant, de fapt, întreaga activitate a societății este 

legată de buget. Am venit astăzi pentru a solicita Consiliului Județean să ia măsurile 

necesare pentru  participarea celor 2 reprezentanți ai Consiliului județean  la intrunirea 

membrilor A.G.A. In condițiile în care nu se întrunește A.G.A nu pot fi împărțite 

dividendele și vreau să vă informez că în perioada 2017 – 2021, cifra de afaceri a crescut 

de la 1,6 milioane lei, la 4,7 milioane, deci societatea a obținut profit care nu poate fi 

împărțit între acționari decât în cadrul ședinței A.G.A.  

          Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

          Traficul a crescut foarte mult, au crescut și încasările. Neîntrunindu-se această 

ședință nu au putut fi împărțiți și folosiți banii de acționari. Cel mai bine ar fi ca cei 2 

reprezentanți propuși și votați de colegii PNL să fie contactați și să participe la ședințe. E 

păcat să fie întreruptă activitatea și transportatorii să folosească trecerile din alte județe. 

Vă rog să vorbiți cu cei doi colegi să vină, să voteze în cunoștință de cauză. 

          Domnul Titirișcă Florin: 

          Da, vom vorbi cu cei doi reprezentanți să vină la ședințe. 

          Domnul Petculescu Marian: 

          Imi amintesc, cu mulți ani în urmă, când s-a dat în folosință eurobacul, s-au 

implicat în totalitate Primăria și Consiliul Local Turnu Măgurele, conducerea 

Combinatului, dar în mod special Consiliul Județean de la momentul respectiv. Aș dori 

să-i rog pe colegii de la PNL să nu fie mai prejos decât omologii lor de la acea vreme 

care au susținut realizarea acestui proiect foarte important în economia județului. Sper să 

sprijiniți rezolvarea acestei probleme. 

         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 

 


