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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 29 septembrie 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. 552 din 23 septembrie 2022 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 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.  

        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 32 consilieri din totalul de 32 

consilieri în funcţie, (Cocu Bogdan, Constantinescu Florică, Fedeleș Oana Raluca, Filip 

Valentin, Mara Florică, Mohora Mihăiță Cătălin, Mîțoi Ilie și Prună Maria2 au participat 

în sistem videoconferință prin intermediul aplicației ZOOM, cu sprijinul Serviciului 

Informatic), 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 9 septembrie 2022, v-a fost pus la dispoziţie și îl supun aprobării dumneavoastră. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

Consiliului Judeţean din 9 septembrie 2022. 
 

 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

 Mulțumesc, doamna Oprescu! 

 Doamnelor și domnilor consilieri, 

 Odată cu transmiterea convocării și materialelor ați luat la cunoștință de ordinea de 

zi a ședinței. 
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1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei și 

statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

2. 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 

 

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe medicale 

și nemedicale din evidențele Spitalului Județean de Urgență Alexandria. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 

Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Teleorman, pentru anul școlar 2022-2023. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 

Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă 

Roșiori de Vede, pentru anul școlar 2022-2023. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 

Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă 

Alexandria, pentru anul școlar 2022-2023. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Direcției de Sănătate 

Publică a Județului Teleorman, a unor spații din imobilul situat în municipiul 

Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului 

Teleorman. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 

Teleorman 

 

8. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea 

nr. 124 din 26 august 2022 privind darea în administrare Serviciului de Deservire, 

Pază și Protocol al Consiliului Județean Teleorman a unor bunuri imobile, 

proprietate publică a județului Teleorman. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 

Teleorman 

 



 3 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Pod 

pe DJ 653, peste râul Călmățui, com. Călmățuiu, km 87+891- 87+904”, aprobat 

pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și 

a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru 

realizarea obiectivului. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 

Teleorman 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

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

Dracea, sat Zlata, km 109+083 – 109+098”, aprobat pentru finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 

categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 

Teleorman 

 

11. 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 

 

12. 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 

 

13 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului 

Teleorman pe anul 2022.  

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 

Teleorman 

 

14. 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 

 

15. 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. 
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 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 

Teleorman 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului de proiecte de 

management pentru ocuparea postului de manager la Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman – instituție publică de 

cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 

Teleorman 

 

17. Diverse. 

 

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

acestuia cu 2 proiecte de hotărâre, și anume: 

 

1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în 

Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 127 din 09 septembrie 2022 privind 

încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 126 din 21 

iulie 2022 privind aplocarea sumei de 650.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Consiliului Județean Teleorman, în vederea acordării unui sprijin 

financiar Municipiului Turnu Măgurele, pentru asigurarea cheltuielilor necesare 

refacerii acoperițului Școlii Gimnaziale nr. 4 Turnu Măgurele, afectat de 

evenimentele meteorologice din perioada 29-30 mai 2022. 

 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 

Teleorman 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 126 din 09.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

”Creșterea eficienței energetice a secțiilor exterioare dermato-venerice și oncologie 

din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria”. 

 Inițiator: Adrian Florescu, vicepreședinte al Consiliului Judeţean 

Teleorman 

Supun la vot proiectul ordinii de zi suplimentat. 

  - Cine este pentru ? 

  - Impotrivă ? 

  - Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi. 

 

 Înainte de a merge mai departe, menționez că, în conformitate cu prevederile art. 

228 din Codul administrativ, în situația în care un consilier județean are interes 

patrimonial în problema supusă dezbaterii are obligația să anunțe la începutul ședinței 

interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective pentru a nu lua parte la 

deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe proiectul ordinii de zi. 

 Avem astfel de situații? 

           Nu avem. 
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            La primul punct 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 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 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 aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență 

Alexandria, cu modificările și completările ulterioare. 

La punctul doi 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 voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 

2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind 

aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de 

Vede, cu modificările și completările ulterioare. 

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

scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidențele 

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 scoaterea din funcțiune a unor mijloace 

fixe medicale și nemedicale din evidențele Spitalului Județean de Urgență Alexandria. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
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Cu unanimitate voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind scoaterea din 

funcțiune a unor mijloace fixe medicale și nemedicale din evidențele Spitalului Județean 

de Urgență Alexandria 

 Următoarele trei proiecte de hotărâre inscrise în proiectul ordinii de zi se 

referă la desemnare de persoane și, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) 

coroborate cu cele ale art. 139 alin (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificările și completările ulterioare, desemnarea persoanelor se 

face prin vot secret.  

         Intrucât din  totalul de 32 de consilieri în funcție, 8 sunt în sistem 

videoconferință,  vor participa la vot doar consilierii prezenți în sală.  

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

desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în consiliul de 

administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Teleorman, pentru anul școlar 2022-2023.  

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

prezentaţi. 

Vă rog să faceți propuneri. 

          Domnul Titirișcă Florin  propune pe domnul Vrăjitoarea Emilian  

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț. 

Vă mulțumesc. 

          Persoana este întrebată dacă acceptă. 

 Propunerile fiind făcute, rog colegii care asigură secretariatul tehnic să completeze 

buletinele de vot 

 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

 Rog președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte rezultatul votării. 

         Doamna Burghiu Mihaela : 

          Dintr-un total de 25 de voturi valabil exprimate, domnul Vrăjitoarea Emilian a 

obținut  23 voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă”. 

 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în consiliul de 

administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Teleorman, pentru anul școlar 2022-2023. 

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

desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de 

administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede, pentru 

anul școlar 2022-2023. 

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

prezentaţi. 

Vă rog să faceți propuneri pentru cei doi reprezentanți. 

          Domnul Vlad Eugen îl propune pe domnul Gheorghescu Daniel. 

          Domnul Vrăjitoarea Emilian îl propune pe domnul Ivănică Relu Viorel. 

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț. 

Vă mulțumesc. 

Fiecare persoană este întrebată dacă acceptă. 
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 Propunerile fiind făcute, rog colegii care asigură secretariatul tehnic să completeze 

buletinele de vot. 

 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

 Rog președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte rezultatul votării. 

          Doamna Burghiu Mihaela: 

          Dintr-un total de 25 de voturi valabil exprimate, domnul Gheorghescu Daniel a 

obținut  23 voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă”. 

          Dintr-un total de 25 de voturi valabil exprimate, domnul Ivănică Relu Viorel a 

obținut  25 voturi ”pentru”. 

 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de 

administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede, pentru 

anul școlar 2022-2023. 

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

desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de 

administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 

școlar 2022-2023. 

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

prezentaţi. 

Vă rog să faceți propuneri pentru cei doi reprezentanți. 

          Domnul Voicilă Florea îl propune pe domnul Pisică Mihai Adrian. 

          Domnul Vrăjitoarea Emilian îl propune pe domnul Titirișcă Florin.  

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț. 

Vă mulțumesc. 

Fiecare persoană este întrebată dacă acceptă. 

 Propunerile fiind făcute, rog colegii care asigură secretariatul tehnic să completeze 

buletinele de vot. 

 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

 Rog  președintele comisiei de numărare a voturilor să prezinte rezultatul votării. 

         Doamna Burghiu Mihaela : 

          Dintr-un total de 25 de voturi valabil exprimate, domnul Pisică Mihai Adrian  a 

obținut  23 voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă”. 

          Dintr-un total de 25 de voturi valabil exprimate, domnul Titirișcă Florin a obținut  

23 voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă”. 

 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

 Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de 

administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 

școlar 2022-2023. 

 

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

privind darea în folosință gratuită Direcției de Sănătate Publică a Județului 

Teleorman, a unor spații din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță 

Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman. 

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

prezentaţi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită Direcției de 

Sănătate Publică a Județului Teleorman, a unor spații din imobilul situat în municipiul 

Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

folosință gratuită Direcției de Sănătate Publică a Județului Teleorman, a unor spații din 

imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate 

privată a județului Teleorman. 

 

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

îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea nr. 124 din 26 august 2022 

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 îndreptarea erorii materiale cuprinsă în 

Hotărârea nr. 124 din 26 august 2022 privind darea în administrare Serviciului de 

Deservire, Pază și Protocol al Consiliului Județean Teleorman a unor bunuri imobile, 

proprietate publică a județului Teleorman. 

  - Cine este pentru ? 

  - Impotrivă ? 

  - Abţineri ? 

 Cu unanimitate voturi  s-a adoptat proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii 

materiale cuprinsă în Hotărârea nr. 124 din 26 august 2022 privind darea în administrare 

Serviciului de Deservire, Pază și Protocol al Consiliului Județean Teleorman a unor 

bunuri imobile, proprietate publică a județului Teleorman. 

 

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

aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Pod pe DJ 653, peste râul 

Călmățui, com. Călmățuiu, km 87+891- 87+904”, aprobat pentru finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 

categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

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

       Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

”Pod pe DJ 653, peste râul Călmățui, com. Călmățuiu, km 87+891- 87+904”, aprobat 

pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a 

sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea 

obiectivului. 

  - Cine este pentru ? 

  - Impotrivă ? 

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

documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici 

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

87+891- 87+904”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel 

Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul 

local pentru realizarea obiectivului. 

  

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții 

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

109+098”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel 

Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 

bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

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 actualizați pentru obiectivul de investiții ”Pod pe DJ 653, peste râul Călmățui, 

com. Dracea, sat Zlata, km 109+083 – 109+098”, aprobat pentru finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 

categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

 

   - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Pod pe DJ 653, peste râul 

Călmățui, com. Dracea, sat Zlata, km 109+083 – 109+098”, aprobat pentru finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 

categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

 

La punctul 11 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 ? 

 Cu unanimitate 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 12 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a 
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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 de Sănătate 

”Regele Carol I” Deparați situat în comuna Trivalea Moșteni, proprietate publică a 

județului Teleorman. 

   - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

 Cu unanimitate 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 13 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 voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2022.  

  

 La punctul 14 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 ? 
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 Cu unanimitate 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 15 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 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 16 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 Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale 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. 

La acest proiect de hotărâre am inițiat un amendament de modificare, care v-a fost 

transmis pe e-mail odată cu proiectul de hotărâre. 

Supun la vot amendamentul.  

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

Cu unanimitate voturi amendamentul a fost adoptat. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării concursului de 

proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman – instituție publică de 

cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

   

   - Cine este pentru ? 
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- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

organizării concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager 

la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman – 

instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

 

 La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea Consiliului Județean Teleorman 

nr. 127 din 09 septembrie 2022 privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului 

Județean Teleorman nr. 126 din 21 iulie 2022 privind aplocarea sumei de 650.000 

lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, în 

vederea acordării unui sprijin financiar Municipiului Turnu Măgurele, pentru 

asigurarea cheltuielilor necesare refacerii acoperițului Școlii Gimnaziale nr. 4 

Turnu Măgurele, afectat de evenimentele meteorologice din perioada 29-30 mai 

2022. 

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

prezentaţi. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în 

Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 127 din 09 septembrie 2022 privind 

încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 126 din 21 iulie 

2022 privind aplocarea sumei de 650.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Județean Teleorman, în vederea acordării unui sprijin financiar Municipiului 

Turnu Măgurele, pentru asigurarea cheltuielilor necesare refacerii acoperițului Școlii 

Gimnaziale nr. 4 Turnu Măgurele, afectat de evenimentele meteorologice din perioada 

29-30 mai 2022. 

   - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

 Cu unanimitate voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii 

materiale cuprinse în Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 127 din 09 

septembrie 2022 privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 126 din 21 iulie 2022 privind aplocarea sumei de 650.000 lei, din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, în vederea acordării 

unui sprijin financiar Municipiului Turnu Măgurele, pentru asigurarea cheltuielilor 

necesare refacerii acoperițului Școlii Gimnaziale nr. 4 Turnu Măgurele, afectat de 

evenimentele meteorologice din perioada 29-30 mai 2022. 

 

 La punctul 18 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 126 din 09.09.2022 

privind aprobarea depunerii proiectului ”Creșterea eficienței energetice a secțiilor 

exterioare dermato-venerice și oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Alexandria”. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi 
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La acest proiect de hotărâre avem un amendament de modificare inițiat de 

domnul vicepreședinte Adrian Florescu, care v-a fost transmis pe e-mail. 

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 Hotărârii Consiliului 

Județean Teleorman nr. 126 din 09.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

”Creșterea eficienței energetice a secțiilor exterioare dermato-venerice și oncologie din 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria”. 

   - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 126 din 09.09.2022 privind aprobarea 

depunerii proiectului ”Creșterea eficienței energetice a secțiilor exterioare dermato-

venerice și oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria”. 

 

 Trecem la ultimul punct „Diverse”. 

 

 Dacă  aveţi alte probleme? 

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

pentru participare. 

 

 

     Președinte                                                           Secretar general al județului 

 

Adrian Ionuț Gâdea                                                           Silvia Oprescu 

 


