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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 28 aprilie 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, cu modificările și completările ulterioare, a fost 

convocat consiliul județean în ședință ordinară. Ședința consiliului județean se desfășoară 

în Palatul Administrativ, la sala mare.  

          Sunt prezenți în sala de ședință vicepreședinții, 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) și funcționari publici din aparatul de specialitate. In calitate de 

invitați: Aura Ion – ADI ”Teleormanul”, Dragomirescu Florinel – DGASPC Teleorman, 

Cârstea Viorel - Serviciul de Deservire, Pază și Protocol, Dobre Alexandru – Spitalul 

Județean de Urgență Alexandria, Mulțescu Loredana – Direcția Județeană de Evidență a 

Persoanelor a Județului Teleorman, Catană Elena – Direcția Agricolă, Buzatu Bobocel 

Cristina - Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, Dumitru Stela - Centrul 

Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede. 

Pentru a stabili dacă există cvorum de prezență necesar pentru desfășurarea legală 

a acestei ședințe, doamna Iuliana Ionescu, înlocuitorul de drept al secretarului general al 

județului, va proceda la efectuarea apelului nominal al consilierilor județeni. 

 Doamna Iuliana Ionescu. 

 Mulțumesc, domnule președinte.  

În urma apelului nominal la ședinţă participă 31 consilieri din totalul de 32 

consilieri în funcţie (lipsește Mara Florică), iar consilierii Burghiu Mihaela și Simion 

Dumitru participă în sistem videoconferință prin intermediul aplicației ZOOM,  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 

31 martie 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 31 martie 2022. 
 

 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

 Mulțumesc, doamna Ionescu! 

 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 stabilirea unor taxe locale pentru anul 2023. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la 

care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2022. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului propriu al 

județului pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, la data de 31 

martie 2022. 

 Inițiator:preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

4. 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 

 

5. 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: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

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

pe anul 2022. 

              Initiator :  presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

7. 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  

 

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.   

                       Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea organigramei și 
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a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria, cu modificările 

și completările ulterioare. 

                   Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

10.  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei 

de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman – 

instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

              Initiator :  presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 205 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea acordării burselor de 

ajutor social pentru anul școlar 2021-2022 și a cuantumului acestora alocate elevilor 

din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria și Centrului Școlar de 

Educație Incluzivă Roșiori de Vede. 

 Initiator :  presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de 

proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ”Marin Preda” Teleorman, a 

proiectului de management și a duratei pentru care se va încheia contractul de 

management.   

                      Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a sumelor 

destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare, realizate de 

adoptator/familia adoptatoare, în vederea participării la procedura potrivirii 

practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului/familiei 

adoptatoare. 

                  Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea 

stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de 

persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Județului 

Teleorman, a modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de 

persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului 

Teleorman și a documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de transport județean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competență a județului Teleorman. 

                  Initiator :    Florescu Adrian, vicepresedintele  Consiliului Judetean  

Teleorman 

 

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Unitatea Administrativ-

Teritorială, Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman. 

                  Initiator :    Florescu Adrian, vicepresedintele  Consiliului Judetean  

Teleorman 
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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. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

17. 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  

 

18. 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 

 

19. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Teleorman. 

                   Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

20.  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  

 

21. 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 

22. Diverse. 

  Inainte de a supune la vot ordinea de zi, retrag proiectele de la numerele 13, 19, 20 

și 21, iar celelalte vor fi renumerotate.  

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? 

           Deci, nu avem. 
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          La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

stabilirea unor taxe locale pentru anul 2023. 

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

prezentaţi. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 

2023. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 

 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea unor 

taxe locale pentru anul 2023. 

 

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

stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, 

pentru anul 2022. 

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

prezentaţi. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor 

agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2022. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului 

mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2022 

 

La punctul trei 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 31 martie 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 31 martie 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 31 martie 2022. 

 



 6 

 La punctul patru 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. 

 

La punctul cinci 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. 

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 șase 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. 
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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 șapte 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 

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

subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

 

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 ? 

       Doamna  Ionescu Iuliana, vă rog să prezentați voturile. 

       Doamna Ionescu Iuliana :      
 

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

voturi „împotrivă”, grupul PNL (Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, 
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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) 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 nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

 La punctul nouă 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 punctul 10 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și 

aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a 

managementului Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură 

aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

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

Supun la vot proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, 

a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman – 

instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea 

Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului 

Muzeului Județean Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Județean Teleorman. 

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 205 din 17 decembrie 

2021 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 2021-

2022 și a cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul Centrului Școlar de 
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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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 205 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea acordării burselor de ajutor 

social pentru anul școlar 2021-2022 și a cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul 

Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria și Centrului Școlar de Educație 

Incluzivă Roșiori de Vede. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 205 din 17 decembrie 2021 privind 

aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 2021-2022 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 12 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru 

Biblioteca Județeană ”Marin Preda” Teleorman, a proiectului de management și a 

duratei pentru care se va încheia contractul de management. 

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

        Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului 

de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ”Marin Preda” Teleorman, a 

proiectului de management și a duratei pentru care se va încheia contractul de 

management. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană 

”Marin Preda” Teleorman, a proiectului de management și a duratei pentru care se va 

încheia contractul de management. 

La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de atribuire a 

serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competență a Județului Teleorman, a modalității de atribuire a 

serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competență a județului Teleorman și a documentației de atribuire a 

contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport județean de 

persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență 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 Studiului de oportunitate în 

vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de 
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persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Județului Teleorman, a 

modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competență a județului Teleorman și a documentației de 

atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport județean de 

persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului Teleorman. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de 

transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a 

Județului Teleorman, a modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de 

persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului Teleorman și a 

documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a 

județului Teleorman 

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

aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene și Unitatea Administrativ-Teritorială, Județul Teleorman prin Consiliul 

Județean Teleorman. 
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 

         Supun la vot proiectul de hotărâre privind semnarea Protocolului de Colaborare 

dintre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Unitatea Administrativ-

Teritorială, Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

Protocolului de Colaborare dintre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și 

Unitatea Administrativ-Teritorială, Județul Teleorman prin Consiliul Județean 

Teleorman. 

La punctul 15 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. 

         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  Ionescu Iuliana, vă rog să prezentați voturile. 

       Doamna Ionescu Iuliana :      

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

voturi „împotrivă”, grupul PNL (Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, 
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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) 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 

nu a obținut numarul de voturi necesar adoptării. 

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  Ionescu Iuliana, vă rog să prezentați voturile. 

       Doamna Ionescu Iuliana :      

       Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) 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) 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 nu a obținut numărul de voturi necesar adoptării. 

 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea 

La punctul 17 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  Ionescu Iuliana, vă rog să prezentați voturile. 

       Doamna Ionescu Iuliana :      
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       Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) 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) 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 obținut numărul de 

voturi necesar adoptării. 

   - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

     Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

     Înainte de a trece la punctul ”Diverse” vreau să vă informez asupra faptului că în 

conformitate cu art. 140, alin. (2) din OUG 57 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare nu am semnat hotărârea privind reorganizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele 

domenii de activitate, adoptată în ședința ordinară din data de 31 martie. De asemenea 

nu a fost contrasemnată nici de înlocuitorul de drept al secretarului general al județului, 

iar documentele care cuprind opiniile noastre  v-au fost transmise prin e-mail.  

Astfel, conform prevederilor legale, trebuie să desemnăm cel puțin doi consilieri județeni 

care au participat la ședință și au votat favorabil proiectul de hotărâre, pentru a semna 

hotărârea. 

 Vă rog să faceți propuneri. 

 Domnul Titirișcă Florin:  

          Propune pe domnul Vrăjitoarea Emilian și pe doamna Fedeleș Raluca. 

          Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

 Supun la vot 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

       Doamna Ionescu Iuliana, vă rog să prezentați voturile. 

       Doamna Ionescu Iuliana :  

         Cu 16 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD plus 

votul președintelui, (Gâdea Adrian,  Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan Marius, 

Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim Mircea, 

Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe Marioara, Vlad 

Eugen, Voicilă Florea) persoanele care vor semna hotărârea privind reorganizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de 

activitate nu au obținut numărul necesar de voturi pentru a fi desemnate. 

         Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

         Referitor la hotărârea privind constituirea Comisiei speciale de analiză și 

verificare a activității direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean 

Teleorman și a instituțiilor subordonate acestuia care la momentul adoptării nu a 

fost semnată de subsemnatul, vă precizez în ședința de data trecută au fost desemnați 2 

colegi pentru a semna această hotărâre. Unul din colegi nu a semnat hotărârea respectivă, 

situație în care trebuie desemnat un alt consilier județean care a fost prezent la ședință și a 

votat favorabil această hotărâre. 
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 Vă rog să faceți propuneri. 

 Domnul Titirișcă Florin: 

           Domnule președinte, nu desemnăm pe nimeni. O să revenim cu un nou proiect de 

hotărâre. 

           Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

           Trecem la punctul ”Diverse.” 

           Domnul Vlad Eugen:  

           Domnule președinte,  permiteți să semnalez 2 lucruri: vreau să reamintesc tuturor 

colegilor că pe 15 aprilie se împlinesc 30 de ani de la înființarea primului Consiliu 

Județean ales prin vot democratic. 

In al doilea rând vreau să transmit doamnei manager a Bibliotecii Județene că în Roșiori 

de Vede sunt 8 membri ai Uniunii Scriitorilor, să nu fie trecuți cu vederea.  

 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:  

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

pentru participare. 

       

 

    Președinte                                                       Secretar general al județului 

 

Adrian Ionuț Gâdea                                                      Silvia Oprescu 

 

 

 


