
 R O M Â N I A
CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN

Proces verbal 
  al edinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman ș

din data de 28 iunie 2022

         
         Lucrările edin ei au fost conduse de domnul Adrian Ionu  Gâdea, pre edinteleș ț ț ș
Consiliului jude ean.ț
           Bună ziua, stimaţi colegi,

Doamnelor i domnilor,ș
În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1)  coroborate cu cele ale art. 182

alin.  (4)  din  Codul  Administrativ,  prin  dispozi ia  nr.  370  din  23  iunie  2022  a  fostț
convocat consiliul jude ean în edin ă ordinară. edin a consiliului jude eanț ș ț Ș ț ț  se desfă oarș ă
în Palatul Administrativ, la sala mare. 
          Sunt prezen i în sala de edin ă vicepre edin ii, directorii direc iilor de specialitateț ș ț ș ț ț
(Ionescu  Iuliana  –  Direc ia  juridică,  Magheru  Liliana  -  Direc ia  management  iț ț ș
administra ie publică,  Putineanu Eliza – Direc ia economică,  Valy Bor un – Direc iaț ț ț ț
urbanism  i  amenajarea  teritoriului,  Pană  Claudia  –  Direc ia  Investi ii,  Proiecte  iș ț ț ș
Achizi ii Publice) i func ionari publici din aparatul de specialitate. ț ș ț
         In calitate de invita i: Dragomirescu Florinel – DGASPC Teleorman, Cârsteaț
Viorel  - Serviciul  de  Deservire,  Pază  i  Protocol,  Marius  Var a  –  Spitalul  deș ș
Pneumoftiziologie Ro iorii de Vede,ș  Daniela Popescu – Direc ia Jude eană de Eviden ăț ț ț
a Persoanelor Teleorman, Aura Ion – ADI ”Teleormanul”, Ciprian Agapie –  Centrul
Jude ean pentru Conservarea  i  Promovarea Culturii  Tradi ionale  Teleorman,  comanț ș ț
Lumini a  –  muzeul  Jude ean  Teleorman,  Roxana  Soare  –  Spitalulț ț  de  Psihiatrie
Poroschia.

Pentru a stabili dacă există cvorum de prezen ă necesar pentru desfă urarea legalăț ș
a acestei edin e, doamna Silvia Oprescu, secretarul general al jude ului, va proceda laș ț ț
efectuarea apelului nominal al consilierilor jude eni.ț

Doamna Silvia Oprescu.
Mul umesc, domnule pre edinte. ț ș
În  urma  apelului  nominal  la  edinţă  participă  32  consilieri  din  totalul  de  32ș

consilieri în funcţie (Popescu Dumitru Dan participă în sistem videoconferin ă), edinţaț ș
de  consiliu  este  legal  constituită,  fiind  astfel  asigurat  cvorumul  de  prezenţă  necesar
pentru desfă urarea legală a acestei edinţe ordinare.ș ș

Procesul - verbal al edinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, dinș
data de 20 iunie 2022, v-a fost pus la dispoziţie i îl supun aprobării dumneavoastră.ș

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În unanimitate  de  voturi  s-a  aprobat  procesul-verbal  al  edinţei  extraordinare aș
Consiliului Judeţean din 20 iunie 2022.
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Domnul pre edinte Adrian Ionu  Gâdea.ș ț
Mul umesc, doamna Oprescu!ț
Doamnelor i domnilor consilieri,ș
Odată cu transmiterea convocării i materialelor a i luat la cuno tin ă de ordinea deș ț ș ț

zi a edin ei.ș ț

1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direc iei Generale de Asisten ă Socialăț ț
i Protec ia Copilului Teleormanș ț .

                   Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman 

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  regulamentelor  de  organizare  iș
func ionare ale aparatului direc iei, centrelor reziden iale i centrelor de zi aflate înț ț ț ș
structura Direc iei Generale de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Teleormanț ț ș ț .
              Initiator :  presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman 

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  anual  de  ac iune  privindț
serviciile  sociale  administrate  i  finan ate  din  bugetul  Consiliului  Jude eanș ț ț
Teleorman pentru anul 2022.

Initiator :  presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  metodologiei  de  acordare  a  sumelor
destinate  acoperirii  cheltuielilor  de  transport  i  cazare,  realizate  deș
adoptator/familia  adoptatoare,  în  vederea  participării  la  procedura  potrivirii
practice cu un copil având domiciliul în alt jude  decât cel al adoptatorului/familieiț
adoptatoare.

        Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea componen ei nominale a Autorită ii     ț ț
Teritoriale de ordine Publică Teleorman, pentru mandatul 2020-2024.

Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Deservire, Pază
i Protocol al Consiliului Jude ean Teleorman a unor bunuri imobile, proprietateș ț

publică a jude ului Teleorman.ț
Ini iator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleormanț

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor i a documenta iei tehnico-ș ț
economice  pentru  obiectivul  de  investi ii  Reabilitare  imobil  ”Clădire  (fost  sediuț
Ansamblul  de  cântece  i  dansuri  Burnasul)”,  situat  în  municipiul  Alexandria,ș
proprietate  privată  a  jude ului  Teleorman,  în  faza  documenta ie  de  avizare  aț ț
lucrărilor de interven iiț .
                Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman 

8.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contribu iei  sub  formă de  cotiza ie,  aț ț
Jude ului  Teleorman,  prin  Consiliul  Jude ean  Teleorman,  la  Asocia ia  deț ț ț
Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru anul 2022.
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Ini iator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleormanț

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribu iei anuale sub formă de cotiza ieț ț
a Jude ului Teleorman, prin Consiliul Jude ean Teleorman, în calitate de membruț ț
asociat la Uniunea Na ională a Consiliilor Jude ene din România, pentru anul 2022ț ț .
          Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie al bugetului local alț
jude ului  ț Teleorman  i  al  institu iilor  i  serviciilor  publice  din  subordineaș ț ș
Consiliului Judeţean Teleorman, pe anul 2021.

Ini iator:preşedintele Consiliului Judeţean Teleormanț

11.Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Jude eanț
Teleorman  nr.  15  din  31  ianuarie  2019,  privind  aprobarea  organigramei  i  aș
statului de func ii ale Serviciului de Deservire, Pază i Protocol, cu modificările iț ș ș
completările ulterioare.

Ini iator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman.ț

12.Proiect  de hotărâre  privind aprobarea organizării  concursului  de proiecte de
management  pentru  ocuparea  postului  de  manager  la  Centrul  Jude ean pentruț
Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ionale Teleorman – institu ie publică deș ț ț
cultură aflată în subordinea Consiliului Jude ean Teleorman.ț

Ini iator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleormanț

13.Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Jude eanț
Teleorman nr. 44 din 31 martie 2020 privind aprobarea organigramei i a statuluiș
de  func ii  ale  Centrului  Jude ean  pentru  Conservarea  i  Promovarea  Culturiiț ț ș
Tradi ionale Teleorman, cu modificările ulterioare.ț

Ini iator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleormanț

14.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încadrării  drumurilor  jude ene  peț
niveluri de viabilitate i de interven ie în timpul iernii 2022-2023.ș ț

Ini iator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleormnț

15. Diverse.

Înainte  de  a  supune  la  vot  proiectul  ordinii  de  zi  propun  suplimentarea
acestuia cu încă 12 proiecte de hotărâre, respectiv:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta iilor tehnico-economice pentruț
obiectivul de investi ii ”Construire, dotare, împrejmuire i racord utilită i – Centrulț ș ț
de îngrijire i  asisten ă persoane adulte cu dizabilită i Olteni”, în faza Studiu deș ț ț
Fezabilitate.

Ini iator: Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleormanț

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  acordul  Consiliului  Jude ean  Teleorman  pentruț
efectuarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1,
proprietate publică a jude ului Teleorman.ț
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Ini iator: Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleormanț

3. Proiect  de hotărâre pentru modificarea Anexei  nr.  1 la Hotărârea Consiliului
Jude ean Teleorman nr. 115 din 30 iunie 2021 privind aprobarea Regulamentuluiț
pentru efectuarea serviciului public de transport jude ean de persoane prin curseț
regulate  i  a  Caietului  de  sarcini  al  serviciului  public  de  transport  jude ean deș ț
persoane prin curse regulate.

Ini iator: Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleormanț

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea i completarea Anexei nr. 2 la Hotărâreaș
Consiliului  Jude ean  Teleorman  nr.  73  din  28  aprilie  2022  privind  aprobareaț
Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalită ii de atribuire  a serviciuluiț
public de transport jude ean de persoane prin curse regulate în aria teritorială deț
competen ă a jude ului Teleorman, a modalită ii de atribuire a serviciului public deț ț ț
transport jude ean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competen ăț ț
a jude ului Teleorman i a documenta iei de atribuire a Contractelor de delegare aț ș ț
gestiunii serviciilor publice de transport jude ean de persoane prin curse regulate înț
aria teritorială de competen ă a jude ului Teleorman.ț ț

Ini iator: Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleormanț

5.  Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  anexelor  nr.  1  i  nr.  2  la  Hotărâreaș
Consiliului Jude ean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, privind aprobareaț
organigramei  i  a  statului  de  func ii  ale  Spitalului  de  Psihiatrie  Poroschia,  cuș ț
modificările i completările ulterioare.ș

Ini iator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleormanț

6. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea rezultatului  final  al  evaluării  anuale a
managementului  Muzeului  Jude ean  Teleorman  –  institu ie  publică  de  culturăț ț
aflată în subordinea Consiliului Jude ean Teleorman.ț
 Ini iator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleormanț
7.  Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  anexelor  nr.  1  i  nr.  2  la  Hotărâreaș
Consiliului  Jude ean Teleorman nr.  38 din 23 februarie  2016 privind aprobareaț
organigramei i  statului de func ii  ale Spitalului  de Pneumoftiziologie Ro iori  deș ț ș
Vede, cu modificările i completările ulterioare.ș

Ini iator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleormanț

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de func ii prevăzut în Anexa nr. 2ț
la  Hotărârea  Consiliului  Jude ean  Teleorman  nr.  198  din  17  decembrie  2021ț
privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Eviden ă a Persoanelor alț
jude ului  Teleorman  i  aprobarea  organigramei,  a  statului  de  func ii  i  aț ș ț ș
Regulamentului de organizare i func ionare, cu modificările ulterioare.ș ț

Ini iator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleormanț

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al jude ului Teleormanț
pe anul 2022.

Ini iator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleormanț
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10.  Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Jude eanț
Teleorman nr. 34/18.02.2022 privind aprobarea bugetelor de venituri i cheltuieli, aș
numărului  de personal  i  a  fondului  salariilor  de bază pe anul  2022 i  estimăriș ș
pentru  anii  2023-2025,  ale  institu iilor  i  serviciilor  publice  din  subordineaț ș
Consiliului Jude ean Teleormanț .
                Initiator :    presedintele Consiliului Judetean  Teleorman 

11.  Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  i  completarea  Hotărârii  Consiliuluiș
Jude ean Teleorman nr. 160 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea realizăriiț
proiectului ”Extinderea i  dotarea sec iei  UPU a Spitalului  Jude ean de Urgen ăș ț ț ț
Alexandria, jude ul Teleorman” i a cheltuielilor necesare implementării.ț ș

Ini iator: Florescu Adrian, vicepre edinte al Consiliului Jude ean Teleormanț ș ț

12.  Proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea  Monografiei  economico-militare  a
jude ului Teleorman, pentru anul 2022.ț

Ini iator: pre edintele Consiliului Jude ean Teleormanț ș ț
        Domnul Titiri că Florin:ș
        Domnule pre edinte, retrag amendamentele de la proiectele nr. 1 i 2 i dacă sunte iș ș ș ț
de acord, propune i retragerea proiectelor care vizează activitatea DGASPC, respectivț
proiectele de la nr. 1, 2 i 3. ș

Domnul pre edinte Adrian Ionu  Gâdea:ș ț
Supun la vot proiectul ordinii de zi suplimentat i propunerea domnului Titiri că Florinș ș
de retragere a amendamentelor i proiectelor de la numerele 1,2 i 3.ș ș

- Cine este pentru ?

- Impotrivă ?

- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.
          In această situa ie proiectele de pe ordinea de zi se renumerotează, astfel proiectulț
de la nr. 4 devine nr.1

Înainte de a merge mai departe, men ionez că, în conformitate cu prevederile art.ț
228  din  Codul  administrativ,  în  situa ia  în  care  un  consilier  jude ean  are  interesț ț
patrimonial în problema supusă dezbaterii are obliga ia să anun e la începutul edin eiț ț ș ț
interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective pentru a nu lua parte la
deliberarea i adoptarea hotărârilor înscrise pe proiectul ordinii de zi.ș

Avem astfel de situa ii?ț
          Nu sunt.

Pe ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei
de  acordare  a  sumelor  destinate  acoperirii  cheltuielilor  de  transport  i  cazare,ș
realizate  de  adoptator/familia  adoptatoare,  în  vederea  participării  la  procedura
potrivirii  practice  cu  un  copil  având  domiciliul  în  alt  jude  decât  cel  alț
adoptatorului/familiei adoptatoare.
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Dacă  sunt  observaţii  pe  marginea  acestui  proiect  de  hotărâre,  vă  rog  să  le
prezentaţi.
          La acest proiect de hotărâre avem un amendament de modificare ini iat de domnulț
Titiri că Florin care propune  eliminarea paragrafelor care fac referire la documenteleș
justificative ata ate cererii formulate de către adoptator pentru decontarea sumei de 200ș
lei pe persoană.
        Domnul Titiri că Florin:   ș
        Am să prezint motivarea acestui amendament, în primul rând reducerea birocra iei.ț
In  conformitate  cu  prevederilor  art.100^4  alin  (1)  din  Legea  nr.273/2004  privind
procedura  adop iei,  republicată,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  ”Pentruț ș
acoperirea  cheltuielilor  de  transport  i  cazare  realizate  de  adoptator  sau  familiaș
adoptatoare  în  vederea  participării  la  procedura  potrivirii  practice  cu  un  copil  având
domiciliul în alt jude  decât cel al adopatorului/familiei adoptatoare se acordă suma deț
200  de  lei/zi/persoană”.  Astfel,  nu  se  impune  acordarea  acestei  sume  în  baza  unor
documente justificative anexate în mod obligatoriu cererii formulate de adoptator/familia
adoptatoare,  iar  art.100^4  alin  (2)  al  aceleia i  legi  prevede:”Perioada  pentru  care  seș
acordă suma prevăzută la lin.(1) este de maximum 10 zile din durata totală a procedurii
de potrivire practică. Sumele efective se plătesc pe baza programului de vizite întocmit
de  către  direc ie  în  a  cărei  rază  teritorială  se  află  domiciliul  copilului,  în  termen deț
maximum  45  de  zile  de  la  data  ramînerii  definitive  a  hotărârii  judecătore ti  deș
încuviin are a adp iei copilului cu care s-a realizat potrivirea practică.”ț ț
        Domnul Vlad Eugen:
        Domnule pre edinte, să clarificăm o chestiune. Domnul Titiri că sus ine că nu eș ș ț
nevoie de documente justificative pentru cheltuieli  de transport.  Să ne spună doamna
director economic dacă este nevoie sau nu de documente justificative, în conformitate cu
prevederile HG 714 din 2018.
         Doamna Putineanu Eliza:
         Legea  prevede pentru  cheltuieli  de  transport  documente  justificative.  Actul
normativ la care face i referire prevede documente justificative pentru deplasări.ț
         Domnul Vlad Eugen:
         E o hotărâre de guvern care se aplică tuturor institu iilor publice. Dacă adoptămț
acest amendament creem un precedent pentru alte direc ii. Eu nu sunt de acord cu acestț
amendament.

Domnul pre edinte Adrian Ionu  Gâdea: ș ț
inând cont de cele spuse de doamna director economic i de faptul că este vorbaȚ ș

de bani publici, eu cred că sunt necesare documente justificative pentru cheltuieli.
            Supun la vot amendamentul. 

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

           Doamna  secretar general, vă rog să prezenta i voturile.ț
           Doamna   Oprescu Silvia : 

             Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL i 16 voturi  ”împotrivă”(15 consilieri jude eniș ț
PSD  plus  votul  pre edintelui,  (Gâdea  Adrian,   Bleajă  Cornel,  Bro teanu  Mioara,ș ș
Ciocîrlan  Marius,  Ene  Mioara,  Gheorghescu  Daniel,  Ilie  Sorin,  Mihalcea  Claudiu,
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Nicodim Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, To eț
Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) amendamentul  a fost adoptat.

Domnul pre edinte Adrian Ionu  Gâdea: ș ț
Supun la vot  proiectul de hotărâre  privind aprobarea metodologiei de acordare a

sumelor  destinate  acoperirii  cheltuielilor  de  transport  i  cazare,  realizate  deș
adoptator/familia adoptatoare, în vederea participării la procedura potrivirii practice cu
un copil având domiciliul în alt jude  decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoareț .

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu 32 voturi „pentru” i 1 vot „împotrivă”(Vlad Eugen), s-a adoptat  ș proiectul de
hotărâre  privind  aprobarea  metodologiei  de  acordare  a  sumelor  destinate  acoperirii
cheltuielilor de transport i cazare, realizate de adoptator/familia adoptatoare, în vedereaș
participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt jude  decâtț
cel al adoptatorului/familiei adoptatoare.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre pentru
modificarea  componen ei  nominale  a  Autorită ii  Teritoriale  de  ordine  Publicăț ț
Teleorman, pentru mandatul 2020-2024.

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

 La acest proiect de hotărâre am ini iat un amendament de modificare care v-a fostț
transmis. Este vorba despre schimbarea efului Poli iei de Frontieră. In locul domnuluiș ț
comisar ef de poli ie Vasilică Relu este doamna  comisar ef de poli ie Rîcă Mioaraș ț ș ț
Ioni ă.ț

 Supun la vot amendamentul. 
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

           Cu unanimitate de voturi  amendamentul a fost adoptat.
         Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea componen ei nominale aț
Autorită ii Teritoriale de ordine Publică Teleorman, pentru mandatul 2020-2024ț .

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat  proiectul de hotărâre pentru modificarea
componen ei nominale a Autorită ii  Teritoriale de Ordine Publică Teleorman, pentruț ț
mandatul 2020-2024.

La punctul trei  de la ordinea de zi este  înscris  proiectul de hotărâre privind
darea  în  administrare  Serviciului  de  Deservire,  Pază  i  Protocol  al  Consiliuluiș
Jude ean  Teleorman  a  unor  bunuri  imobile,  proprietate  publică  a  jude uluiț ț
Teleorman.
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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 darea în administrare  Serviciului  de
Deservire, Pază i Protocol al Consiliului Jude ean Teleorman a unor bunuri imobile,ș ț
proprietate publică a jude ului Teleormanț .

                        - Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

          Doamna  secretar general, vă rog să prezenta i voturile.ț
           Doamna   Oprescu Silvia : 
            Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri jude eni PSD plus votul pre edintelui ) i  17ț ș ș
voturi  „împotrivă”,  grupul  PNL  (Burghiu  Mihaela,  Catană  Cristina,  Cocu  Bogdan,
Comănescu Lefterie,  Constantinescu Florică,  Fedele  Raluca,  Filip  Valentin,  Florescuș
Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mi oi Ilie, Mo  Petrică, Mohora Mihăi ă, Popescuț ț ț
Dan,  Prună Maria,  Titiri că  Florin,  Vrăjitoarea Emilian)  ș proiectul  de hotărâre privind
darea în administrare Serviciului de Deservire, Pază i Protocol al Consiliului Jude eanș ț
Teleorman a unor bunuri imobile, proprietate publică a jude ului Teleormanț  nu a fost
adoptat.
        Domnul pre edinte Adrian Ionu  Gâdea: ș ț

La punctul patru de la ordinea de zi este  înscris  proiectul de hotărâre  privind
aprobarea indicatorilor i a documenta iei tehnico-economice pentru obiectivul deș ț
investi ii Reabilitare imobil ”Clădire (fost sediu Ansamblul de cântece i  dansuriț ș
Burnasul)”,  situat  în  municipiul  Alexandria,  proprietate  privată  a  jude uluiț
Teleorman, în faza documenta ie de avizare a lucrărilor de interven iiț ț .

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Titiri că Florin:ș
Speram că nu mai veni i cu acest  proiect de hotărâre. Poate găsim altă sursă deț

finan are,  ori  pleca i  de  acolo  i  dăm clădirea  unei  institu ii  de  cultură  sau  institu iiț ț ș ț ț
subordonate. Orice a i zice dumneavoastră, să dăm 500 000 de euro pentru sediul PSD nuț
este în ordine. Nu avem nimic cu clădirea i mai sunt clădiri publice în jude  care auș ț
nevoie de această sumă. 

Domnul pre edinte Adrian Ionu  Gâdea:ș ț
V-am mai spus, suma nu a fost stabilită de vreun angajat al Consiliului jude ean, aț

fost făcută o procedură de licita ie. Apoi, a fost verificată de un expert desemnat tot prinț
licita ie. Ulterior verificării de expert a fost avizată în Consiliul tehnico-economic. S-aț
ajuns acum la ultima fază, aceasta a aprobării prin hotărâre a consiliului jude ean.ț

In momentul în care v-a i mărit spa iul cu sediul PMP nu a i propus ca acel spa iuț ț ț ț
să fie dat unei institu ii subordonate. V-a  fi crezut dacă atunci a i fi cedat spa iul în locț ș ț ț
să-l prelua i.ț

 Domnul Titiri că Florin:ș
Să facem schimb de sedii.
Domnul pre edinte Adrian Ionu  Gâdea:ș ț
Sunt ni te contracte în vigoare, nu le reziliem de dragul de a le rezilia. Când acesteș

contracte se vor încheia, atunci vom vedea.
Domnul Voicilă Florea:
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S-ar putea ca peste 1, 2 sau 3 ani când se va hotărî reabilitarea acestui imobil,
pre urile să fie duble sau triple. Până atunci clădirea asta va cădea i este bun public. Haiț ș
să facem politica teleormănenilor. A a s-a întâmplat i cu coala gimnazială nr. 4 de laș ș Ș
Turnu Măgurele pentru care nu a i vrut să dăm bani i nu am văzut vreo hotărâre deț ș
guvern aprobată care să aloce fonduri pentru acoperi  i vine 15 septembrie.ș ș

Domnul pre edinte Adrian Ionu  Gâdea:ș ț
Ca să lămurim lucrurile, nu s-a adoptat nicio hotărâre de guvern cu alocarea sumei

pentru repararea acestui imobil.
Domnul Titiri că Florin:ș
Noi ne-am asumat  responsabilitatea i  dacă până la  edin a din luna iulie nu seș ș ț

aprobă hotărârea de guvern, vom vota hotărârea de consiliu.
Domnul pre edinte Adrian Ionu  Gâdea:ș ț

        Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor i a documenta ieiș ț
tehnico-economice pentru obiectivul de investi ii Reabilitare imobil ”Clădire (fost sediuț
Ansamblul de cântece i dansuri Burnasul)”, situat în municipiul Alexandria, proprietateș
privată a jude ului Teleorman, în faza documenta ie de avizare a lucrărilor de interven iiț ț ț .

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

           Doamna  secretar general, vă rog să prezenta i voturile.ț
           Doamna   Oprescu Silvia : 
           Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri jude eni PSD plus votul pre edintelui ) i  17ț ș ș
voturi  „împotrivă”,  grupul  PNL  (Burghiu  Mihaela,  Catană  Cristina,  Cocu  Bogdan,
Comănescu Lefterie,  Constantinescu Florică,  Fedele  Raluca,  Filip  Valentin,  Florescuș
Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mi oi Ilie, Mo  Petrică, Mohora Mihăi ă, Popescuț ț ț
Dan,  Prună Maria,  Titiri că  Florin,  Vrăjitoarea Emilian)  ș proiectul  de hotărâre  privind
aprobarea  indicatorilor  i  a  documenta iei  tehnico-economice  pentru  obiectivul  deș ț
investi ii  Reabilitare  imobil  ”Clădire  (fost  sediu  Ansamblul  de  cântece  i  dansuriț ș
Burnasul)”, situat în municipiul Alexandria, proprietate privată a jude ului Teleorman, înț
faza documenta ie de avizare a lucrărilor de interven iiț ț  nu a fost adoptat.

Domnul pre edinte Adrian Ionu  Gâdea:ș ț
La punctul cinci  de la ordinea de zi este  înscris  proiectul de hotărâre privind

aprobarea  contribu iei  sub  formă  de  cotiza ie,  a  Jude ului  Teleorman,  prinț ț ț
Consiliul  Jude ean  Teleorman,  la  Asocia ia  de  Dezvoltare  Intercomunitarăț ț
”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 contribu iei sub formă deț
cotiza ie,  a  Jude ului  Teleorman,  prin  Consiliul  Jude ean  Teleorman,  la  Asocia ia  deț ț ț ț
Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru anul 2022.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

           Doamna  secretar general, vă rog să prezenta i voturile.ț
           Doamna   Oprescu Silvia :
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           Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri jude eni PSD plus votul pre edintelui ) i  17ț ș ș
voturi  „împotrivă”,  grupul  PNL  (Burghiu  Mihaela,  Catană  Cristina,  Cocu  Bogdan,
Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedele  Raluca, Filip Valentin, Florescuș
Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mi oi Ilie, Mo  Petrică, Mohora Mihăi ă, Popescuț ț ț
Dan, Prună Maria, Titiri că Florin, Vrăjitoarea Emilian)  ș proiectul de hotărâre privind
aprobarea contribu iei  sub formă de  cotiza ie,  a  Jude ului  Teleorman,  prin Consiliulț ț ț
Jude ean Teleorman, la Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentruț ț
anul 2022 nu a fost adoptat.

Domnul pre edinte Adrian Ionu  Gâdea:ș ț

La punctul ase  ș de la ordinea de zi este  înscris  proiectul de hotărâre privind
aprobarea contribu iei anuale sub formă de cotiza ie a Jude ului Teleorman, prinț ț ț
Consiliul Jude ean Teleorman, în calitate de membru asociat la Uniunea Na ionalăț ț
a Consiliilor Jude ene din România, pentru anul 2022ț .

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

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contribu iei anuale sub formăț
de cotiza ie  a  Jude ului  Teleorman,  prin Consiliul  Jude ean Teleorman,  în  calitate  deț ț ț
membru asociat la Uniunea Na ională a Consiliilor Jude ene din România, pentru anulț ț
2022.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

           Doamna  secretar general, vă rog să prezenta i voturile.ț
           Doamna   Oprescu Silvia : 
            Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri jude eni PSD plus votul pre edintelui ) i  17ț ș ș
voturi  „împotrivă”,  grupul  PNL  (Burghiu  Mihaela,  Catană  Cristina,  Cocu  Bogdan,
Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedele  Raluca, Filip Valentin, Florescuș
Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mi oi Ilie, Mo  Petrică, Mohora Mihăi ă, Popescuț ț ț
Dan, Prună Maria, Titiri că Florin, Vrăjitoarea Emilian)  ș proiectul de hotărâre privind
aprobarea  contribu iei  anuale  sub  formă  de  cotiza ie  a  Jude ului  Teleorman,  prinț ț ț
Consiliul Jude ean Teleorman, în calitate de membru asociat la Uniunea Na ională aț ț
Consiliilor Jude ene din România, pentru anul 2022 nu a fost adoptat.ț

Domnul pre edinte Adrian Ionu  Gâdea:ș ț
La punctul apte ș de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind

aprobarea  contului  de  execu ie  al  bugetului  local  al  jude ului  ț ț Teleorman  i  alș
institu iilor i serviciilor publice din subordinea ț ș Consiliului Judeţean Teleorman, pe
anul 2021.

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

Supun  la  vot  proiectul  de  hotărâre privind  aprobarea  contului  de  execu ie  alț
bugetului  local  al  jude ului  ț Teleorman  i  al  institu iilor  i  serviciilor  publice  dinș ț ș
subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, pe anul 2021.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
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- Abţineri ?

Cu  unanimitate  de  voturi  s-a  adoptat  proiectul  de  hotărâre privind  aprobarea
contului  de  execu ie  al  bugetului  local  al  jude ului  ț ț Teleorman  i  al  institu iilor  iș ț ș
serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, pe anul 2021.

La punctul opt  de la ordinea de zi este  înscris  proiectul de hotărâre  pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Jude ean Teleorman nr. 15 din 31 ianuarie 2019,ț
privind aprobarea organigramei i a statului de func ii ale Serviciului de Deservire,ș ț
Pază i Protocol, cu modificările i completările ulterioareș ș .

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

        Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude eanț
Teleorman nr. 15 din 31 ianuarie 2019, privind aprobarea organigramei i a statului deș
func ii  ale  Serviciului  de Deservire,  Pază  i  Protocol,  cu modificările  i  completărileț ș ș
ulterioare.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

           Doamna  secretar general, vă rog să prezenta i voturile.ț
           Doamna   Oprescu Silvia : 
           Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri jude eni PSD plus votul pre edintelui ) i  17ț ș ș
voturi  „împotrivă”,  grupul  PNL  (Burghiu  Mihaela,  Catană  Cristina,  Cocu  Bogdan,
Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedele  Raluca, Filip Valentin, Florescuș
Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mi oi Ilie, Mo  Petrică, Mohora Mihăi ă, Popescuț ț ț
Dan, Prună Maria, Titiri că Florin, Vrăjitoarea Emilian)  ș proiectul de hotărâre  pentru
modificarea  Hotărârii  Consiliului  Jude ean  Teleorman  nr.  15  din  31  ianuarie  2019,ț
privind aprobarea organigramei i a statului de func ii ale Serviciului de Deservire, Pazăș ț
i Protocol, cu modificările i completările ulterioareș ș  nu a fost adoptat.

Domnul pre edinte Adrian Ionu  Gâdea:ș ț
La punctul  9  de la  ordinea  de  zi  este  înscris proiectul  de  hotărâre  privind

aprobarea  organizării  concursului  de  proiecte  de  management  pentru  ocuparea
postului  de  manager  la  Centrul  Jude ean  pentru  Conservarea  i  Promovareaț ș
Culturii Tradi ionale Teleorman – institu ie publică de cultură aflată în subordineaț ț
Consiliului Jude ean Teleormanț .

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi
       Având în vedere că acest proiect de hotărâre are un amendament de modificare care
v-a fost transmis, supun la vot amendamentul. 

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

           Doamna  secretar general, vă rog să prezenta i voturile.ț
           Doamna   Oprescu Silvia : 

            Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri jude eni PSD plus votul pre edintelui ) i  17ț ș ș
voturi  „împotrivă”,  grupul  PNL  (Burghiu  Mihaela,  Catană  Cristina,  Cocu  Bogdan,
Comănescu Lefterie,  Constantinescu Florică,  Fedele  Raluca,  Filip  Valentin,  Florescuș
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Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mi oi Ilie, Mo  Petrică, Mohora Mihăi ă, Popescuț ț ț
Dan, Prună Maria, Titiri că Florin, Vrăjitoarea Emilian)ș  amendamentul  nu a fost adoptat.

Domnul pre edinte Adrian Ionu  Gâdea:ș ț

Supun la vot proiectul  de hotărâre  privind aprobarea organizării  concursului  de
proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Centrul Jude ean pentruț
Conservarea  i  Promovarea  Culturii  Tradi ionale  Teleorman  –  institu ie  publică  deș ț ț
cultură aflată în subordinea Consiliului Jude ean Teleormanț .

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

           Doamna  secretar general, vă rog să prezenta i voturile.ț
           Doamna   Oprescu Silvia : 
           Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri jude eni PSD plus votul pre edintelui ) i  17ț ș ș
voturi  „împotrivă”,  grupul  PNL  (Burghiu  Mihaela,  Catană  Cristina,  Cocu  Bogdan,
Comănescu Lefterie,  Constantinescu Florică,  Fedele  Raluca,  Filip  Valentin,  Florescuș
Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mi oi Ilie, Mo  Petrică, Mohora Mihăi ă, Popescuț ț ț
Dan,  Prună Maria,  Titiri că  Florin,  Vrăjitoarea Emilian)  ș proiectul  de hotărâre privind
privind aprobarea organizării concursului de proiecte de management pentru ocuparea
postului  de  manager  la  Centrul  Jude ean  pentru  Conservarea  i  Promovarea  Culturiiț ș
Tradi ionale Teleorman – institu ie publică de cultură aflată în subordinea Consiliuluiț ț
Jude ean Teleormanț  nu a fost adoptat.

Domnul pre edinte Adrian Ionu  Gâdea:ș ț
La punctul  10  de la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre  pentru

modificarea Hotărârii Consiliului Jude ean Teleorman nr. 44 din 31 martie 2020ț
privind  aprobarea  organigramei  i  a  statului  de  func ii  ale  Centrului  Jude eanș ț ț
pentru  Conservarea  i  Promovarea  Culturii  Tradi ionale  Teleorman,  cuș ț
modificările 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
Jude ean  Teleorman  nr.  44  din  31  martie  2020  privind  aprobarea  organigramei  i  aț ș
statului  de  func ii  ale  Centrului  Jude ean  pentru  Conservarea  i  Promovarea  Culturiiț ț ș
Tradi ionale Teleorman, cu modificările ulterioareț .

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?

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

Hotărârii Consiliului Jude ean Teleorman nr. 44 din 31 martie 2020 privind aprobareaț
organigramei  i  a  statului  de  func ii  ale  Centrului  Jude ean  pentru  Conservarea  iș ț ț ș
Promovarea Culturii Tradi ionale Teleorman, cu modificările ulterioareț .

Domnul pre edinte Adrian Ionu  Gâdea:ș ț
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          La punctul 11  de la ordinea de zi este  înscris  proiectul  de hotărâre privind
aprobarea încadrării drumurilor jude ene pe niveluri de viabilitate i de interven ie înț ș ț
timpul iernii 2022-2023.
          Revin cu rugămintea să votăm acest proiect de hotărâre, întrucât de el depinde
demararea procedurilor necesare ini ierii licita iei pentru între inerea drumurilor jude eneț ț ț ț
pentru iarna 2022/2023. 
Luând în considerare prevederile Ordinului 289/2013, drumurile din jude ul nostru seț
încadrează în nivelul II de viabilitate i nivelul 2 de interven ie. In func ie de încadrareaș ț ț
drumurilor pot fi lucrate documentele pentru licita ia privind deszăpezirea drumurilor peț
timp de iarnă. Să nu ajungem în sezonul rece i să nu fim nepregăti i. ș ț

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
       Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor jude eneț
pe niveluri de viabilitate i de interven ie în timpul iernii 2022-2023ș ț .

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

        Doamna  secretar general, vă rog să prezenta i voturile.ț
        Doamna   Oprescu Silvia : 
       Cu  17  voturi  „pentru”(15  consilieri  jude eni  PSD plus  votul  pre edintelui  iț ș ș
Florescu Adrian - PNL) i 16 voturi „împotrivă”, grupul PNL (Burghiu Mihaela, Catanăș
Cristina,  Cocu Bogdan,  Comănescu  Lefterie,  Constantinescu  Florică,  Fedele  Raluca,ș
Filip  Valentin,  Ivănică  Relu,  Mara Florică,  Mi oi  Ilie,  Mo  Petrică,  Mohora Mihăi ă,ț ț ț
Popescu Dan, Prună Maria, Titiri că Florin, Vrăjitoarea Emilian) s-a adoptat proiectul deș
hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor jude ene pe niveluri de viabilitate i deț ș
interven ie în timpul iernii 2022-2023ț .

Domnul pre edinte Adrian Ionu  Gâdea:ș ț
La punctul 12  de la  ordinea de zi  este înscris  proiectul de hotărâre  privind

aprobarea  documenta iilor  tehnico-economice  pentru  obiectivul  de  investi iiț ț
”Construire,  dotare,  împrejmuire  i  racord  utilită i  –  Centrul  de  îngrijire  iș ț ș
asisten ă persoane adulte cu dizabilită i Olteni”, în faza Studiu de Fezabilitateț ț .

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
         Supun la vot proiectul de hotărâre  privind aprobarea  documenta iilor tehnico-ț
economice  pentru  obiectivul  de  investi ii  ”Construire,  dotare,  împrejmuire  i  racordț ș
utilită i – Centrul de îngrijire i asisten ă persoane adulte cu dizabilită i Olteni”, în fazaț ș ț ț
Studiu de Fezabilitate.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu  unanimitate  de  voturi  s-a  adoptat  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
documenta iilor  tehnico-economice  pentru  obiectivul  de  investi ii  ”Construire,  dotare,ț ț
împrejmuire  i  racord  utilită i  –  Centrul  de  îngrijire  i  asisten ă  persoane  adulte  cuș ț ș ț
dizabilită i Olteni”, în faza Studiu de Fezabilitate.ț
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La punctul 13  de la  ordinea de zi  este înscris  proiectul de hotărâre privind
acordul Consiliului Jude ean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilulț
situat  în  municipiul  Alexandria,  str.  1848,  nr.  1,  proprietate publică  a  jude uluiț
Teleorman.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
         Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Jude ean Teleormanț
pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1,
proprietate publică a jude ului Teleormanț .

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu  unanimitate  de  voturi  s-a  adoptat  proiectul  de  hotărâre privind  acordul
Consiliului  Jude ean  Teleorman  pentru  efectuarea  unor  lucrări  la  imobilul  situat  înț
municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publică a jude ului Teleormanț .

La punctul  14   de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de hotărâre pentru
modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Jude ean Teleorman nr. 115 dinț
30  iunie  2021  privind  aprobarea  Regulamentului  pentru  efectuarea  serviciului
public  de  transport  jude ean  de  persoane  prin  curse  regulate  i  a  Caietului  deț ș
sarcini al serviciului public de transport jude ean de persoane prin curse regulate.ț

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  Jude ean  Teleorman  nr.  115  din  30  iunie  2021  privind  aprobareaț
Regulamentului pentru efectuarea serviciului public de transport jude ean de persoaneț
prin curse regulate i a Caietului de sarcini al serviciului public de transport jude ean deș ț
persoane prin curse regulate.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu  unanimitate  de  voturi  s-a  adoptat  proiectul  de  hotărâre  pentru  modificarea
Anexei  nr.  1 la Hotărârea Consiliului  Jude ean Teleorman nr.  115 din 30 iunie 2021ț
privind  aprobarea  Regulamentului  pentru  efectuarea  serviciului  public  de  transport
jude ean de persoane prin curse regulate i a Caietului de sarcini al serviciului public deț ș
transport jude ean de persoane prin curse regulateț .

La punctul  15   de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de hotărâre  pentru
modificarea  i  completarea  Anexei  nr.  2  la  Hotărârea  Consiliului  Jude eanș ț
Teleorman nr. 73 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate în
vederea stabilirii modalită ii de atribuire  a serviciului public de transport jude eanț ț
de  persoane  prin  curse  regulate  în  aria  teritorială  de  competen ă  a  jude uluiț ț
Teleorman, a modalită ii de atribuire a serviciului public de transport jude ean deț ț
persoane  prin  curse  regulate  în  aria  teritorială  de  competen ă  a  jude uluiț ț
Teleorman i a documenta iei de atribuire a Contractelor de delegare a gestiuniiș ț
serviciilor publice de transport jude ean de persoane prin curse regulate în ariaț
teritorială de competen ă a jude ului Teleormanț ț .
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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 i completarea Anexei nr. 2 laș
Hotărârea Consiliului Jude ean Teleorman nr. 73 din 28 aprilie 2022 privind aprobareaț
Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalită ii de atribuire  a serviciului publicț
de transport jude ean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competen ă aț ț
jude ului Teleorman, a modalită ii de atribuire a serviciului public de transport jude eanț ț ț
de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competen ă a jude ului Teleorman iț ț ș
a documenta iei de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice deț
transport  jude ean de persoane prin curse  regulate  în  aria  teritorială  de competen ă aț ț
jude ului Teleorman.ț

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre  pentru modificarea iș
completarea Anexei nr.  2 la Hotărârea Consiliului  Jude ean Teleorman nr.  73 din 28ț
aprilie 2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalită iiț
de atribuire  a serviciului public de transport jude ean de persoane prin curse regulate înț
aria  teritorială  de  competen ă  a  jude ului  Teleorman,  a  modalită ii  de  atribuire  aț ț ț
serviciului public de transport jude ean de persoane prin curse regulate în aria teritorialăț
de competen ă a jude ului Teleorman i a documenta iei de atribuire a Contractelor deț ț ș ț
delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de  transport  jude ean  de  persoane  prin  curseț
regulate în aria teritorială de competen ă a jude ului Teleormanț ț .

La  punctul  16  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre  pentru
modificarea anexelor nr. 1 i nr. 2 la Hotărârea Consiliului Jude ean Teleorman nr.ș ț
188 din 22 decembrie 2015, privind aprobarea organigramei i a statului de func ii aleș ț
Spitalului de Psihiatrie Poroschia, cu modificările i completările ulterioare.ș

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 i nr. 2 laș
Hotărârea  Consiliului  Jude ean  Teleorman  nr.  188  din  22  decembrie  2015,  privindț
aprobarea organigramei i a statului de func ii ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia, cuș ț
modificările i completările ulterioareș .

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu  unanimitate  de  voturi   s-a  adoptat  proiectul  de  hotărâre  pentru  modificarea
anexelor  nr.  1  i  nr.  2  la  Hotărârea  Consiliului  Jude ean  Teleorman  nr.  188  din  22ș ț
decembrie 2015, privind aprobarea organigramei i a statului de func ii ale Spitalului deș ț
Psihiatrie Poroschia, cu modificările i completările ulterioare.ș

La punctul 17   de la ordinea de zi  este  înscris  proiectul de hotărâre privind
aprobarea  rezultatului  final  al  evaluării  anuale  a  managementului  Muzeului
Jude ean Teleorman – institu ie publică de cultură aflată în subordinea Consiliuluiț ț
Jude ean Teleormanț .

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 aprobarea rezultatului final al evaluării
anuale a managementului Muzeului Jude ean Teleorman – institu ie publică de culturăț ț
aflată în subordinea Consiliului Jude ean Teleorman.ț

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu  unanimitate  de  voturi  s-a  adoptat  proiectul  de  hotărâre privind  aprobarea
rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Jude ean Teleorman –ț
institu ie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Jude ean Teleormanț ț .

La punctul  18   de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de hotărâre  pentru
modificarea anexelor nr. 1 i nr. 2 la Hotărârea Consiliului Jude ean Teleorman nr.ș ț
38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei i statului de func ii aleș ț
Spitalului  de  Pneumoftiziologie  Ro iori  de  Vede,  cu  modificările  i  completărileș ș
ulterioare.

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

           După modul cum a fost redactat acest proiect de hotărâre nu s-a inut cont deț
propunerile mele de data trecută. Suntem de acord cu înfiin area ambulatoriului, dar săț
fie un medic pneumolog cu normă întreagă,  un asistent  medical  principal  i  dacă auș
primit de la DSP acordul pentru înfiin area ambulatoriului de specialitate în acel spa iu peț ț
care noi îl considerăm impropriu, atunci este ok.

Domnul pre edinte Adrian Ionu  Gâdea:ș ț
Am încercat prin acest proiect de hotărâre să îndreptăm ce s-a făcut data trecută.

Am venit cu transformarea unui post vacant de economist în asistent medical principal iș
mutarea acestuia în cadrul ambulatoriului integrat. L-am transformat i l-am transferat.ș
Medic nu putem aduce la ambulatoriu pentru că nu avem post. Nu putem să transformăm
ceva ce nu există. Faptul că dori i post de medic cu normă întreagă înseamnă ca dataț
viitoare  să  ini iem  un  proiect  de  hotărâre  prin  care  să  transformăm  un  alt  post  dinț
organigramă în post de medic i sa-l transferăm către ambulatoriul integrat. Deocamdatăș
nu avem la ambulatoriul integrat decât un post de asistent medical principal.
          Supun la vot proiectul de hotărâre  pentru modificarea anexelor nr. 1 i nr. 2 laș
Hotărârea Consiliului Jude ean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobareaț
organigramei i statului de func ii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Ro iori de Vede,ș ț ș
cu modificările i completările ulterioareș .

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu  unanimitate  de  voturi  s-a  adoptat  proiectul  de  hotărâre  pentru  modificarea
anexelor nr. 1 i nr. 2 la Hotărârea Consiliului Jude ean Teleorman nr. 38 din 23 februarieș ț
2016  privind  aprobarea  organigramei  i  statului  de  func ii  ale  Spitalului  deș ț
Pneumoftiziologie Ro iori de Vede, cu modificările i completările ulterioareș ș .

La punctul  19   de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de hotărâre  pentru
modificarea statului de func ii  prevăzut în Anexa nr.  2 la Hotărârea Consiliuluiț
Jude ean  Teleorman  nr.  198  din  17  decembrie  2021  privind  reorganizareaț
Serviciului Public Comunitar de Eviden ă a Persoanelor al jude ului Teleorman iț ț ș
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aprobarea organigramei, a statului de func ii i a Regulamentului de organizare iț ș ș
func ionare, cu modificările ulterioare.ț

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

Supun la vot  proiectul de hotărâre pentru modificarea statului de func ii prevăzutț
în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Jude ean Teleorman nr. 198 din 17 decembrieț
2021 privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Eviden ă a Persoanelor alț
jude ului Teleorman i aprobarea organigramei, a statului de func ii i a Regulamentuluiț ș ț ș
de organizare i func ionare, cu modificările ulterioareș ț .

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu  unanimitate  de  voturi  s-a  adoptat  proiectul  de  hotărâre  pentru  modificarea
statului de func ii prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Jude ean Teleormanț ț
nr. 198 din 17 decembrie 2021 privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de
Eviden ă a Persoanelor al jude ului Teleorman i aprobarea organigramei, a statului deț ț ș
func ii i a Regulamentului de organizare i func ionare, cu modificările ulterioareț ș ș ț .

La punctul 20   de la ordinea de zi  este  înscris  proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al jude ului Teleorman pe anul 2022ț .

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 jude uluiț
Teleorman pe anul 2022.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu  unanimitate  de  voturi  s-a  adoptat  proiectul  de  hotărâre privind  rectificarea
bugetului propriu al jude ului Teleorman pe anul 2022ț .

La punctul  21   de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de hotărâre  pentru
modificarea  Hotărârii  Consiliului  Jude ean Teleorman  nr.  34/18.02.2022  privindț
aprobarea bugetelor de venituri i cheltuieli, a numărului de personal i a fonduluiș ș
salariilor de bază pe anul 2022 i estimări pentru anii 2023-2025, ale institu iilor iș ț ș
serviciilor publice din subordinea Consiliului Jude ean Teleormanț .

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
         Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude eanț
Teleorman  nr.  34/18.02.2022  privind  aprobarea  bugetelor  de  venituri  i  cheltuieli,  aș
numărului de personal i a fondului salariilor de bază pe anul 2022 i estimări pentru aniiș ș
2023-2025,  ale  institu iilor  i  serviciilor  publice  din  subordinea  Consiliului  Jude eanț ș ț
Teleorman.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu  unanimitate  de  voturi  s-a  adoptat  proiectul  de  hotărâre  pentru  modificarea
Hotărârii Consiliului Jude ean Teleorman nr. 34/18.02.2022 privind aprobarea bugetelorț
de venituri i cheltuieli, a numărului de personal i a fondului salariilor de bază pe anulș ș
2022  i  estimări  pentru  anii  2023-2025,  ale  institu iilor  i  serviciilor  publice  dinș ț ș
subordinea Consiliului Jude ean Teleormanț .
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La punctul  22   de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de hotărâre  pentru
modificarea i completarea Hotărârii Consiliului Jude ean Teleorman nr. 160 dinș ț
19 decembrie 2018 privind aprobarea realizării proiectului ”Extinderea i dotareaș
sec iei UPU a Spitalului Jude ean de Urgen ă Alexandria, jude ul Teleorman” i aț ț ț ț ș
cheltuielilor necesare implementării.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
         Supun la vot proiectul de hotărâre  pentru modificarea i completarea Hotărâriiș
Consiliului  Jude ean  Teleorman  nr.  160  din  19  decembrie  2018  privind  aprobareaț
realizării proiectului ”Extinderea i dotarea sec iei UPU a Spitalului Jude ean de Urgen ăș ț ț ț
Alexandria, jude ul Teleorman” i a cheltuielilor necesare implementării.ț ș

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre  pentru modificarea iș
completarea Hotărârii Consiliului Jude ean Teleorman nr. 160 din 19 decembrie 2018ț
privind aprobarea realizării proiectului ”Extinderea i dotarea sec iei UPU a Spitaluluiș ț
Jude ean  de  Urgen ă  Alexandria,  jude ul  Teleorman”  i  a  cheltuielilor  necesareț ț ț ș
implementării.

La punctul 23   de la ordinea de zi  este  înscris  proiectul de hotărâre privind
actualizarea Monografiei  economico-militare a jude ului  Teleorman,  pentru anulț
2022.

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

Supun la vot  proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-
militare a jude ului Teleorman, pentru anul 2022ț .

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu unanimitate  de voturi  s-a  adoptat  proiectul  de  hotărâre privind actualizarea
Monografiei economico-militare a jude ului Teleorman, pentru anul 2022ț .

Trecem la ultimul punct „Diverse”.
Doamna secretar general m-a informat că a transmis tuturor consilierilor jude eniț

plângerea prealabilă formulată de grupul de consilieri PSD prin care se solicită revocarea
în  tot  a  Hotărârii  Consiliului  Jude ean  Teleorman  nr.  46  din  31  mai  2022  privindț
reorganizarea  comisiilor  de  specialitate  ale  Consiliului  Jude ean  Teleorman  peț
principalele domenii de activitate. 

Vă  rog,  ca  prin  vot  să  vă  exprima i  asupra  revocării  actului  administrativț
men ionat. ț

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

           Domnul Titiri că Florinș     :
           Domnule pre edinte, i această edin ă a fost inută cu avize date de acesteș ș ș ț ț
comisii. A i spus în plângerea penală că nu ne-am întâlnit, liderii celor 2 partide. Noi ne-ț
am întâlnit, consens între putere i opozi ie mai rar. Putea i să nu face i parte din acesteș ț ț ț
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comisii, trebuia să nu veni i i să nu vota i. Din moment ce a i venit i votat înseamnă căț ș ț ț ș
sunte i  de  acord.  Dacă  vre i  să  face i  parte  din  alte  comisii  în  func ie  de  pregătireaț ț ț ț
profesională, vă rog să spune i i noi nu avem nimic împotrivă. Domnule Ilie Sorin, nuț ș
ne-am întâlnit noi a a cum prevede Codul administrativ pentru aceste comisiiș  ?
         Domnul Ilie Sorin     :
         Confirm că ne-am întâlnit. Mi-a i făcut o chemare prin secretariatul Consiliuluiț
Jude ean, doar ca să bifăm întâlnirea, la care m-a i informat dumneavoastră cu ce vre i,ț ț ț
dar  atât. Nu a fost nicio concordan ă între ideile dumneavoastră i ale mele. Nu am avutț ș
o discu ie pentru stabilirea  componen ei comisiilor.ț ț
         Domnul pre edinte Adrian Ionu  Gâdea:ș ț
           Fiind vorba despre plângere prealabilă, vă rog să vă exprima i. Dacă ne raportăm laț
Codul administrativ nu există un document, un proces verbal din care să rezulte faptul că
cele 2 grupuri s-au întânit, s-au în eles i consilierii jude eni fac parte din comisii a a cumț ș ț ș
au stabilit. Colegii din grupul PSD sunt în aceste comisii din care nu au fost întreba iț
dacă vor să facă parte. Poate sunt consilieri care activează în comisii în care nu vor să
activeze.  Au  venit  cu  această  plângere  prealabilă  i  trebuie  respectată  proceduraș
prevăzută de Codul Administrativ. 
           Doamna Fedele  Ralucaș     :
           Când s-au constituit prima dată comisiile a fost redactat un proces verbal din care
să reiasă că liderii celor două partide s-au în eles în privin a comisiilorț ț  ?
           Doamna Oprescu Silvia     :
           La edin a de constituire s-a luat pauză, consilierii jude eni s-au retras,  în bazaș ț ț
consensului s-au stabilit comisiile, s-a votat în unanimitate i s-a consemnat în procesulș
verbal al edin ei.ș ț
           Doamna Fedele  Ralucaș     :
           Vorbi i de un articol care se referă la constituirea consiliului jude ean.ț ț
           Doamna Oprescu Silvia     :
           Conform art 14 din Regulamentul de organizare i func ionare al Consiliuluiș ț
Jude ean,  comisiile  de  specialitate  se  organizează  în  termen  de  30  de  zile  de  laț
constituirea  consiliului  jude ean.  Schimbarea  pe  parcursul  mandatului  a  componen eiț ț
comisiilor  de  specialitate,  în  conformitate  cu  prevederile  art.15,  alin(9)  se  face  prin
hotărâre a consiliului jude ean, pe bază de consens, respectând aceea i procedură ca laț ș
constituire.
            Domnul Titiri că Florinș     :
            Felicitări, sunte i un bun apărător al grupului PSD.ț
            Doamna Oprescu Silvia     :
            Domnule Titiri că, nu vă permit să face i astfel de aprecieri la adresa mea. Euș ț
sunt garantul respectării legalită ii actelor adoptate de consiliul jude ean.ț ț
            Domnul pre edinte Adrian Ionu  Gâdea:ș ț
             Să lămurim lucrurile. In consiliul jude ean pot fi puncte de vedere comune sauț
diferite. Dacă un coleg spune ce este legal nu înseamnă că ia partea vreunui grup politic
i reprezintă interesele acelui grup. In consiliul jude ean suntem 17 consilieri PNL i 15ș ț ș

consilieri plus subsemnatul, PSD. Se supune la vot această revocare i majoritatea decide.ș
Orice  persoană  care  se  simte  nedreptă ită  poate  merge  la  instan ă.  Vedem ce  spuneț ț
instan a. Din momentul în care instan a se pronun ă i avem o hotărâre judecătorească,ț ț ț ș
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aceste discu ii se încheie. Dacă instan a, printr-o hotărâre judecătorească, a dat dreptateț ț
grupului PSD nu înseamnă că  face politica acestui partid.
           Domnul Vrăjitoarea Emilian:
            Domnule pre edinte, stima i colegi, această plângere penală mi se pare pu inș ț ț
for ată, dat fiind faptul că colegii de la PSD au participat la edin ele pe comisii i auț ș ț ș
votat. Nu cred că este un impediment faptul că un coleg dore te să facă parte din altăș
comisie. Suntem marea majoritate în 2 comisii i putem să facem aceste lucru i să văș ș
retrage i plângerea.ț
           Domnul Titiri că Florinș     :
           Dacă nu vă retrage i plângerea, noi grupul PNL ne retragem din edin ă.ț ș ț
           Domnul pre edinte Adrian Ionu  Gâdea:ș ț

Vă  rog,  ca  prin  vot  să  vă  exprima i  asupra  revocării  actului  administrativț
men ionat. ț

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu  16  voturi  „pentru”(15  consilieri  jude eni  PSD  plus  votul  pre edintelui),ț ș
consilierii  grupului  PNL  s-au  retras  din  sală, nu  s-a  aprobat  revocarea  Hotărârea
Consiliului Jude ean Teleorman nr. 46 din 31 mai 2022 privind reorganizarea comisiilorț
de specialitate ale Consiliului Jude ean Teleorman pe principalele domenii de activitate.ț

Dacă  aveţi alte probleme?
Epuizându-se ordinea de zi,  declar  încheiate  lucrările  edinţei  i  vă mulţumescș ș

pentru participare.
    

      Pre edinte                                                           Secretar general al jude uluiș ț
Adrian Ionu  Gâdea                                                             Silvia Oprescuț
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