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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 decembrie 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. 884 din 22 decembrie 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: Ciprian Agapie – Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman, Dobre Alexandru - Spitalul Județean de 
Urgență Alexandria, Săvescu Lurențiu – Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede,   
Cepan Alina - 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 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( Voicilă Florea și Vrăjitoarea Emilian 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 15 decembrie 2022, v-a fost pus la dispoziţie și îl supun aprobării dumneavoastră. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
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În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinţei extraordinare a 
Consiliului Judeţean din 15 decembrie 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 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea 
inventarului bunurilor din domeniul public al Județului Teleorman, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire pentru 
închirierea 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: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Teleormanul”. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia, cu 
modificările și completările ulterioare.  
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
6. 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: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Teleorman nr. 44 din 31 martie 2020 privind aprobarea organigramei și a 
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statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii 
Tradiționale Teleorman, cu modificările și completările ulterioare. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de 
proiecte de management pentru Centrul Județean de Conservare și Promovare a 
Culturii Tradiționale Teleorman, a proiectului de management și a duratei pentru 
care se va încheia contractul de management. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al 
județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul patru al 
anului 2022. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
10. 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: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
11. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru 
”Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al 
deșeurilor municipale în județul Teleorman”. 
 Inițiator: Florescu Adrian, vicepreședinte al Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice a clădirii ”Serviciul Județean 
de Ambulanță Alexandria”, în faza Proiect tehnic de execuție. 
 Inițiator: Florescu Adrian, vicepreședinte al Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
13. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Județului 
Teleorman a unor bunuri achiziționate în cadrul proiectului ”Dotarea 
ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”. 
 Inițiator: Florescu Adrian, vicepreședinte al Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
14. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de 
Urgență Alexandria, a unor bunuri, proprietate privată a județului Teleorman, 
achiziționate în cadrul proiectului ”Dotarea ambulatoriului Integrat al Spitalului 
Județean de Urgență Alexandria”. 
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 Inițiator: Florescu Adrian, vicepreședinte al Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții 
”Vacanță pentru suflet în Teleorman”, în faza Documentație de avizare a lucrărilor 
de intervenții. 
 Inițiator: Florescu Adrian, vicepreședinte al Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului 
Teleorman pe anul 2022. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
17. 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 
 
18. Diverse. 
 
 Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi propun suplimentarea 
acetuia cu trei proiecte de hotărâre: 
 
1. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului 
Județean Teleorman pentru cumpărarea imobilului monument istoric situat în satul 
Siliștea Gumești, comuna  Siliștea Gumești, județul Teleorman, înscris în Lista 
Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de ,,Casa memorială Marin 
Preda”, cod LMI-TR-IV-m-B-114522 

Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman 
 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor sportivilor și antrenorilor din 
județul Teleorman care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive 
naționale și internaționale în anul 2022.  
Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman 
 
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Adrian 
Florescu, reprezentantul Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”. 

Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman 
 

Supun la vot proiectul ordinii de zi suplimentat. 
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  - 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. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 
mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor din domeniul 
public al Județului Teleorman, 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. 1 la 
Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind 
reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al Județului 
Teleorman, cu modificările și completările ulterioare. 

 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
 

 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind 
reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al Județului 
Teleorman, cu modificările și completările ulterioare. 

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

aprobarea Documentației de atribuire pentru închirierea 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 Documentației de 
atribuire pentru închirierea prin licitație publică a unui spațiu din imobilul Centrul 
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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 

Documentației de atribuire pentru închirierea 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 

acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul 
Deșeurilor Teleorman”. 

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

prezentaţi. 
 
Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”. 
 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea unui 

mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”. 

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

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean 
Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Teleormanul”. 
 

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

 
Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”. 

 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
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 Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea 

unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”. 

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

modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 
188 din 22 decembrie 2015, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 
ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia, 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 anexelor nr. 1 și nr. 

2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, 
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie 
Poroschia, cu modificările și completările ulterioare. 

 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 188 din 22 
decembrie 2015, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de 
Psihiatrie Poroschia, cu modificările și completările ulterioare. 

 
La punctul șase 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. 

 
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 adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea 

anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 
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privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie 
Roșiori de Vede, cu modificările și completările ulterioare. 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 44 din 31 
martie 2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului 
Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, 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. 44 din 31 martie 2020 privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de 
Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, 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. 44 din 31 martie 2020 
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de 
Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, cu modificările și 
completările ulterioare. 

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

aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru 
Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale 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 Centrul Județean de Conservare și 
Promovare a Culturii Tradiționale 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 Centrul Județean de 
Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, a proiectului de 
management și a duratei pentru care se va încheia contractul de management. 
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La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de 
funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2022. 

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

prezentaţi. 
 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a 
bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, pentru 
trimestrul patru al anului 2022. 
 
  - Cine este pentru ? 
  - Impotrivă ? 
  - Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și 
dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2022. 

 
La punctul zece 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 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
avizarea documentației de atribuire pentru ”Delegarea prin concesiune a gestiunii 
activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în județul Teleorman”. 

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

prezentaţi. 
 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind avizarea documentației de 
atribuire pentru ”Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și 
transport al deșeurilor municipale în județul Teleorman”. 
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- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
 

 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind avizarea 
documentației de atribuire pentru ”Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de 
colectare și transport al deșeurilor municipale în județul Teleorman”. 

 
La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Creșterea 
eficienței energetice a clădirii ”Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria”, 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 Creșterea eficienței energetice a clădirii 
”Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria”, 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 Creșterea eficienței 
energetice a clădirii ”Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria”, în faza Proiect tehnic 
de execuție. 

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

includerea în domeniul privat al Județului Teleorman a unor bunuri achiziționate 
în cadrul proiectului ”Dotarea ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de 
Urgență Alexandria”. 

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

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

Județului Teleorman a unor bunuri achiziționate în cadrul proiectului ”Dotarea 
ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”. 
 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
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Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind includerea în 
domeniul privat al Județului Teleorman a unor bunuri achiziționate în cadrul proiectului 
”Dotarea ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”. 

 
La punctul 14 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 proiectului 
”Dotarea ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”. 
 

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 proiectului ”Dotarea ambulatoriului Integrat al 
Spitalului Județean de Urgență Alexandria”. 

 
- 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 proiectului ”Dotarea 
ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”. 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Vacanță pentru suflet în Teleorman”, 
în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenți. 

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

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru 
obiectivul de investiții ”Vacanță pentru suflet în Teleorman”, în faza Documentație 
de avizare a lucrărilor de intervenți. 

 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții 
pentru obiectivul de investiții ”Vacanță pentru suflet în Teleorman”, în faza 
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenți. 
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La punctul 16 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 17 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 următorul punct de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

exercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Județean Teleorman pentru 
cumpărarea imobilului monument istoric situat în satul Siliștea Gumești, comuna  
Siliștea Gumești, județul Teleorman, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 
2015, sub denumirea de ,,Casa memorială Marin Preda”, cod LMI-TR-IV-m-B-
114522. 
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Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 

 
Supun la vot proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de 

preemțiune al Consiliului Județean Teleorman pentru cumpărarea imobilului 
monument istoric situat în satul Siliștea Gumești, comuna  Siliștea Gumești, județul 
Teleorman, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de 
,,Casa memorială Marin Preda”, cod LMI-TR-IV-m-B-114522. 
 
  - Cine este pentru ? 
  - Impotrivă ? 
  - Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind exercitarea 
dreptului de preemțiune al Consiliului Județean Teleorman pentru cumpărarea imobilului 
monument istoric situat în satul Siliștea Gumești, comuna  Siliștea Gumești, județul 
Teleorman, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de ,,Casa 
memorială Marin Preda”, cod LMI-TR-IV-m-B-114522. 

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

acordarea premiilor sportivilor și antrenorilor din județul Teleorman care au 
obținut performanțe deosebite la competițiile sportive naționale și internaționale în 
anul 2022. 

  
  La acest proiect de hotărâre am inițiat un amendament de modificare și 
completare, care v-a fost transmis pe email.  
          Direcția Județeană de Tineret și Sport a venit, ulterior transmiterii situației 
privind sportivii și antrenorii din județ,  cu o adresă de completare a listei inițiale cu 
încă un sportiv și anterenorul acestuia. Așadar,  supun la vot amendamentul propus.  

 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

        Cu unanimitate de voturi amendamentul a fost adoptat. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
 
        Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea premiilor sportivilor și 
antrenorilor din județul Teleorman care au obținut performanțe deosebite la competițiile 
sportive naționale și internaționale în anul 2022 cu amendamentul adoptat. 
 
  - Cine este pentru ? 
  - Impotrivă ? 
  - Abţineri ? 
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Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea 
premiilor sportivilor și antrenorilor din județul Teleorman care au obținut performanțe 
deosebite la competițiile sportive naționale și internaționale în anul 2022. 

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

privind acordarea unui mandat special domnului Adrian Florescu, reprezentantul 
Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman” 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
        Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului 
Adrian Florescu, reprezentantul Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”. 
 
  - Cine este pentru ? 
  - Impotrivă ? 
  - Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special domnului Adrian Florescu, reprezentantul Consiliului Județean 
Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Managementul Deșeurilor Teleorman”. 
 Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
           Domnul Vrăjitoarea Emilian: 
           Domnule președinte, din câte știu, clădirea Centrului Școlar de Educație Incluzivă 
Alexandria urmează să intre în reabilitare și modernizare. In curtea școlii este și o clădire 
dezafectată care va fi demolată. Propun ca pe perioada desfășurării lucrărilor, sau 
definitiv, elevii C.S.E.I.  să se mute în clădirea fostei Școli nr 6 Alexandria, întrucât acolo 
nu se mai desfășoară cursuri. 
          Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 
          Sigur că da. Trebuie să discutăm cu cei de la Primăria Alexandria, ei fiind 
administratorul clădirii și în măsura în care Școala nr 6 are spații disponibile, sunt sigur 
că vom găsi înțelegere, mai cu seamă pentru faptul că este vorba despre copii cu nevoi 
speciale.  
           Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinţei și vă mulţumesc 
pentru participare. 
 
           Fiind ultima ședință din acest an,  dați-mi voie să vă urez un An nou 2023 mai 
bun, cu împliniri profesionale și personale, bucurii, pace, liniște sufletească și multă 
sănătate! 
          La multi ani! Doamne ajută! 
 
 
 
 
          Președinte                                                   Secretar general al județului 
 
    Adrian Ionuț Gâdea                                                   Silvia Oprescu 
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