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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 30 mai 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, cu modificările și completările ulterioare, prin 

Dispoziția nr. 307 din 25 mai 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 vicepreședinții, directorii direcțiilor de specialitate 

(Ionescu Iuliana – Direcția juridică,  Păscuțu Victorița – Direcția tehnică și 

administrarea patrimoniului, Magheru Liliana - Direcția management și administrație 

publică, Putineanu Eliza – Direcția economică, Valy Borțun – Direcția urbanism și 

amenajarea teritoriului, Pană Claudia – Direcția Investiții, Proiecte și Achiziții Publice) 

și funcționari publici din aparatul de specialitate.  

         In calitate de invitați: Dragomirescu Florinel – DGASPC Teleorman, Cârstea 

Viorel - Serviciul de Deservire, Pază și Protocol, Laurențiu Savescu și Marius Varșa – 

Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede. 

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

a acestei ședințe, doamna Silvia Oprescu, secretarul general al județului, va proceda la 

efectuarea apelului nominal al consilierilor județeni. 

 

 Doamna Silvia Oprescu. 

 Mulțumesc, domnule președinte.  

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

consilieri în funcţie( Gheorghescu Daniel și Mihalcea Claudiu participă în sistem 

videoconferință prin intermediul aplicației ZOOM), ședinţa de consiliu este legal 

constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezenţă necesar pentru desfășurarea legală a 

acestei ședinţe ordinare. 

Procesul - verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data de 

28 aprilie 2022, v-a fost pus la dispoziţie și îl supun aprobării dumneavoastră. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

Consiliului Judeţean din 28 aprilie 2022. 
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 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

 Mulțumesc, doamna Oprescu! 

 Doamnelor și domnilor consilieri, 

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

zi a ședinței. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri 

de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2022-2023. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

2. 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: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 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: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 15 din 31 ianuarie 2019, privind aprobarea organigramei și a statului 

de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Inițiator:preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului 

local al județului Teleorman și al instituțiilor și serviciilor publice din subordinea 

Consiliului Județean Teleorman, pe anul 2021. 

              Initiator :  presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

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

Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru anul 2022. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții Reabilitare imobil ”Clădire (fost sediu 

Ansamblul de cântece și dansuri Burnasul)”, situat în municipiul Alexandria, 
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proprietate privată a județului Teleorman, în faza documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții. 

                Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Deservire, Pază 

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

publică a județului Teleorman. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

10. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Teleorman. 

                   Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și 

funcționare ale aparatului direcției, centrelor rezidențiale și centrelor de zi aflate în 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman. 

              Initiator :  presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean 

Teleorman pentru anul 2022. 

 Initiator :  presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale sub formă de cotizație 

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

asociat la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2022.   

                       Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

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

destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare, realizate de 

adoptator/familia adoptatoare, în vederea participării la procedura potrivirii 

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

adoptatoare. 

                  Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman 

 

15. Proiect de hotărâre privind retragerea județului Teleorman, prin Consiliul 

Județean Teleorman, din Asociația ”Centrul de Management al Apei – Turnu 

Măgurele”, prin renunțarea la calitatea de membru. 

 Inițiator: Fedeleș Oana Raluca, vicepreşedintele Consiliului Judeţean 

Teleorman 

 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității 

Teritoriale de ordine Publică Teleorman, pentru mandatul 2020-2024. 

                  Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman 

 

17.Diverse. 
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     Propun suplimentarea acestuia cu încă două proiecte de hotărâre, respectiv: 

 

1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare 

a activității direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Teleorman și a 

instituțiilor subordonate acestuia. 

 Inițiatori: 15 consilieri județeni 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor Tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. 

Jud. Dâmbovița, km 38+838 – 87+313 (L= 48,475 km)”, în fazele Proiect pentru 

autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C. și Proiect de organizare a 

execuției lucrărilor – P.O.E. 

 Inițiator: Florescu Adrian, vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman 

  

        Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, retrag proiectele nr.10 și 11, 

întrucât înaintea ședinței au fost depuse foarte multe amendamente și avem nevoie de 

timp pentru a le studia. 

Supun la vot proiectul ordinii de zi suplimentat. 

  - Cine este pentru ? 

  - Impotrivă ? 

  - Abţineri ? 

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

 

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

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

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

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

deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe proiectul ordinii de zi. 

 Avem astfel de situații? 

          Nu sunt. 

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

aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție 

în timpul iernii 2022-2023. 

 

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

prezentaţi. 

     Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene pe  

niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2022-2023. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

           Doamna  secretar general, vă rog să prezentați voturile. 

           Doamna Oprescu Silvia :    

          Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și  17 

voturi „împotrivă”, grupul PNL (Burghiu Mihaela, Catană Cristina, Cocu Bogdan, 
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Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu 

Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu 

Dan, Prună Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian), proiectul de hotărâre privind 

aprobarea încadrării drumurilor județene pe niveluri de viabilitate și de intervenție în 

timpul iernii 2022-2023 nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi adoptat. 

           Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

La punctul doi 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. 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 ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

            Doamna  secretar general, vă rog să prezentați voturile. 

           Doamna Oprescu Silvia :  

            Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și  17 

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

Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu 

Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu 

Dan, Prună Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian),  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 nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi adoptat. 

          Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

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

modificarea anexelor nr. 1 și 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. 

Domnul Filip Valentin: 

 Săptămâna trecută am fost împreună cu doamna vicepreședinte Raluca Fedeleș la 

Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede. Din start vreau să accentuez că suntem de 

acord cu înființarea ambulatoriului integrat dar nu în formula propusă de domnul 

manager.  Nu suntem de acord cu locația. Spațiul  propus este impropriu. Locația este 

propusă a fi in clădirea administrativă, nu în spital. 

 Din punctul meu de vedere, ca să faci acest ambulatoriu integrat trebuie să ai o 

minimă dotare: un aparat MRF, un aparat de spirometrie, o zonă de laborator. Ii propun 
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domnului manager, când vine cu un nou proiect să vină cu o schema a zonei și a 

circuitelor acceptată de Serviciul Epidemiologic al Direcției de Sănătate Publică. Apoi, 

domnul manager propune înființarea unor posturi noi. Dacă ar organiza ambulatoriul 

integrat în spital, îngrijirea acestui sector s-ar putea face cu personalul existent. Nu are 

nevoie de medic cu jumătate de normă. In timpul programului de lucru, medicii de pe 

secție pot veni să lucreze 1 oră sau 2 în ambulatoriu. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

In sală sunt domnul manager și domnul director medical. In legătură cu cele spuse 

de domnul doctor Filip. Vă rog! 

Domnul Săvescu Laurențiu: 

M-am bucurat când a venit domnul doctor Filip la spital. Am crezut că  din 

perspectiva experienței sale mă poate ajuta. Spațiul despre care vorbim are sală de 

așteptare, are toalete. Avem aparatele necesare, că doar ne-ați dat bani să le cumpărăm. 

Spațiul a fost proiectat în momentul realizării construcției. Ca să putem să intrăm în 

contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, trebuie să avem post de asistent și îngrijitor pe 

care vom putea delega persoane care fac parte din personalul spitalului. Nu facem nicio 

angajare, întrucât Ambulatoriul intergrat va funcționa în timpul programului cu angajații 

spitalului. 

Domnul Marius Vârșă:  

Spațiul corespunde din toate punctele de vedere. Pentru refacerea schemei 

circuitelor vom cere o  nouă expertiză din partea doamnei doctor epidemiolog. Suntem 

singurul spital din județ care nu funcționează cu ambulatoriu integrat. In rest, asigurăm 

servicii medicale pe toate palierele contractate cu Casa de Asigurări Sociale. Am venit 

aici să solicităm sprijin pentru înființarea acestui ambulatoriu integrat care ne permite să 

obținem extinderea serviciilor pentru care vom face contract cu Casa de Asigurări de 

Sănătate și drept urmare, obținerea unor venituri suplimentare. 

 

Domnul Săvescu Laurențiu: 

 La sfârșitul lunii iulie vine echipa Agenției Naționale de Acreditare și vom obține 

punctaj zero la ambulatoriul integrat. Dacă mă ajutați acum am timp să pun la punct 

ambulatoriul până atunci. Acest spital nu este al meu este al teleormănenilor și al 

dumneavoastră. 

Doamna Fedeleș Raluca: 

Amendamentul are modificări în structura ambulatoriului nu renunțarea la acesta. 

Modificarea constă în transformarea postului de asistent medical debutant  generalist în 

asistent medical principal generalist, iar îngrijitorul îl folosiți pe cel de pe secție. 

Domnul Săvescu Laurențiu: 

Pai creați-mi post ca să pot să deleg angajați de pe secție. Am nevoie de posturi. 

Domnul Filip a fost manager. Am crezut că vine să mă ajute nu să-mi pună bețe în roate. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Dacă nu mai sunt alte obiecții, ați ascultat punctele de vedere expuse. Suntem în 

etapa acreditării și s-a ținut cont de recomandările Agenției Naționale de Acreditare. Nu 

se fac angajări, este vorba despre crearea unor posturi pe care să fie delegate persoane din 

spital. Ca număr de posturi rămânem cu numărul aprobat în organigrama pentru Spital.  

Având în vedere că acest proiect de hotărâre are amendament supun la vot 

amendamentul inițiat de domnul Filip Valentin.. 

 



 7 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
           

           Doamna  secretar general, vă rog să prezentați voturile. 

           Doamna Oprescu Silvia :  

             Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 voturi  ”împotrivă”(15 consilieri județeni 

PSD plus votul președintelui, (Gâdea Adrian,  Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, 

Ciocîrlan Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, 

Nicodim Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe 

Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) amendamentul  a fost adoptat. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și 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 cu amendamentul adoptat. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

           Doamna  secretar general, vă rog să prezentați voturile. 

           Doamna Oprescu Silvia :  

             Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 voturi  ”împotrivă”(15 consilieri județeni 

PSD plus votul președintelui, (Gâdea Adrian,  Bleajă Cornel, Broșteanu Mioara, 

Ciocîrlan Marius, Ene Mioara, Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, 

Nicodim Mircea, Nicolae Florin, Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe 

Marioara, Vlad Eugen, Voicilă Florea) proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor 

nr. 1 și 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 a fost adoptat. 

      Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:  

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 31 ianuarie 2019, 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, 

Pază și Protocol, cu modificările și completările ulterioare. 

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

prezentaţi. 

Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Teleorman nr. 15 din 31 ianuarie 2019, privind aprobarea organigramei și a 

statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
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           Doamna  secretar general, vă rog să prezentați voturile. 

           Doamna Oprescu Silvia :  

            Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și  17 

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

Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu 

Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu 

Dan, Prună Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 31 ianuarie 2019, 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază 

și Protocol, cu modificările și completările ulterioare nu a obținut numărul de voturi 

necesar adoptării. 

          Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

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

modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman 

nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare. 

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

prezentaţi 

Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea statului de funcții al 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, prevăzut în Anexa nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, 

prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 171 din 28 

noiembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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

aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al județului Teleorman și al 

instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean 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 anual de execuție al 

bugetului local al județului Teleorman și al instituțiilor și serviciilor publice din 

subordinea Consiliului Județean Teleorman, pe anul 2021. 
 

  - Cine este pentru ? 

  - Impotrivă ? 

  - Abţineri ? 

           Doamna  secretar general, vă rog să prezentați voturile. 

           Doamna Oprescu Silvia :  
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            Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și  17 

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

Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu 

Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu 

Dan, Prună Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre privind 

aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al județului Teleorman și al 

instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman, pe anul 

2021 nu a obținut numărul de voturi necesar adoptării. 

        Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

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

aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin 

Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

”Teleormanul”, pentru anul 2022. 

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

        Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de 

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

Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru anul 2022. 

 

  - Cine este pentru ? 

  - Impotrivă ? 

  - Abţineri ? 

           Doamna  secretar general, vă rog să prezentați voturile. 

           Doamna Oprescu Silvia :  

           Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și  17 

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

Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu 

Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu 

Dan, Prună Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian), proiectul de hotărâre privind 

aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul 

Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru 

anul 2022 nu a obținut numărul de voturi necesar adoptării. 

          Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

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

aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții Reabilitare imobil ”Clădire (fost sediu Ansamblul de cântece și dansuri 

Burnasul)”, situat în municipiul Alexandria, proprietate privată a județului 

Teleorman, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții. 

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

 Domnul Mara Florică: 

         Domnule președinte, aș dori să am o intervenție la acest proiect. Deci, este vorba 

despre o clădire a Consiliului Județean dată în chirie PSD - acolo este sediul PSD. Am și 

eu un interes vis a vis de acest proiect, chiar dacă este un interes moral, nu material, iar 

dacă nu am dreptul să votez o să-mi spuneți dumneavostră. Sunt director la o firmă care a 

investit peste un milion de euro într-o construcție cu destinația policlinică aflată în 

aceeași curte cu clădirea despre care este vorba în acest proiect de hotărâre. Vă invit pe 

toți consilierii PNL și PSD să mergem să facem o vizită în zona respectivă și să facem 

această investiție pentru imaginea orașului. Nu este pentru mine, este pentru imaginea 



 10 

zonei și a orașului în ansamblu. Se spune că sunt bani mulți. Să facem o comisie, o 

licitație, să ținem cont de faptul că prețurile au crescut. Eu am să votez nu  pentru că așa 

votează colegii mei, dar vă invit să gândim dincolo de interese politice. Să ne unim să 

facem ceva frumos pentru județ că acea policlinică nu este doar a mea, de ea vor 

beneficia locuitorii județului. Nu putem să votăm mereu stânga/dreapta. Ambițiile 

politice trebuie lăsate deoparte și să găsim soluții. Ca și în situația Spitalului TBC de la 

Roșiori. Si acolo trebuie rezolvată situația. Am o nelămurire: clădirea asta de ce nu a fost 

reabilitată când PSD avea majoritate? 

       Domnul Voicilă Florea: 

       Cunosc situația spusă de domnul Mara. Acolo Florică Mara a investit  o grămadă de 

bani și trec oamenii prin curte și întreabă a cui este cladirea care este într-o stare 

deplorabilă, care nu are nici măcar ușile vopsite? A Consiliului Județean. Păi noi votăm 

împotriva noastră? Hai să lăsă aceste orgolii politice, această falsitate. Să ne unim, să 

mergem la București și să ne batem pentru a aduce bani în județ. Să lăsăm lupta politică 

deoparte și să ne unim să face ceva pentru teleormăneni. 

         Domnul Titirișcă Florin: 

        Da, tot respectul pentru Florică Mara care investește acolo niște bani. Dar să nu 

punem pe aceeași treaptă investiția privată  a lui Florică Mara cu reabilitarea clădirii 

PSD. Că acolo este sigla PSD și noi dăm jumătate de milion de euro pentru PSD. Cred că 

era bine să vă mutați câțiva ani din clădire, măcar până se reabilitează. 

         Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

         Stimați colegi, nu s-a făcut reabilitarea pe vremea când PSD era majoritar în 

Consiliul Județean deoarece clădirea nu era în starea precară în care este acum. Atunci nu  

era nevoie de reabilitarea clădirii. Este un Contract de închiriere. Acolo unde există un 

contract de închiriere, lucrările de reparații capitale, conform legii, sunt în sarcina 

proprietarului, nu a chiriașului. Lucrările necesar a fi întreprinse, cât și suma au fost 

stabilite de experți, nu de către cineva de la Consiliul Județean. In urma procedurilor de 

licitație se pot face ajustări. Nu va fi aceasta singura investiție la care se fac ajustări. Dacă 

considerați că sunt nereguli sau suspiciuni, sunt instituții ale statului abilitate să 

cerceteze. Haideți să încercăm să fim corecți. Să spunem că dăm suma de jumătate de 

milion de euro catre PSD este incorect. Este o clădire a Consiliului Județean, monument 

istoric și potrivit experților, ea trebuie reabilitată. Să vorbim din punct de vedere 

procedural. Suntem în sala de ședințe a Consiliului Județean unde politica  nu are ce 

căuta!  

         Domnul Titirișcă Florin: 

        Dumneavoastră sunteți inițiator iar sediul este al PSD. Sunteți într-o situație de 

incompatibilitate cel puțin morală. 

        Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

        Sunt în aceeași situație de incompatibilitate în care erați și dumneavoastră când ați 

votat să măriți suprafața sediului PNL prin preluarea spațiului de la PMP. Inițiator am 

fost tot eu. 

        Vrăjitoarea Emilian: 

        Domnule președinte, în calitatea dumneavoastră de președinte al Consiliului 

Județean trebuie să dați  tonul unui comportament civilizat în cadrul Consiliului județean. 

Are dreptate domnul Voicilă, să mai lăsăm politica și să facem ceva pentru teleormăneni. 

       Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 
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       Am avut întotdeauna un ton civilizat, nu am jignit pe nimeni. Am ascultat pe toată 

lumea și am răspuns unor întrebari. Sunt sigur că oamenii constata asta cu obiectivitate.            

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației 

tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Reabilitare imobil ”Clădire (fost sediu 

Ansamblul de cântece și dansuri Burnasul)”, situat în municipiul Alexandria, proprietate 

privată a județului Teleorman, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții. 

   - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

           Doamna  secretar general, vă rog să prezentați voturile. 

           Doamna Oprescu Silvia :  

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

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

Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Ivănică 

Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, Prună Maria, 

Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) doamna Fedeleș Raluca nu este în sală să-și 

exprime votul, și o abținere, domnul Florescu Adrian, proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții Reabilitare imobil ”Clădire (fost sediu Ansamblul de cântece și dansuri 

Burnasul)”, situat în municipiul Alexandria, proprietate privată a județului Teleorman, în 

faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenți. nu a obținut numărul de voturi 

necesar adoptării.       

          Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

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

darea în administrare Serviciului de Deservire, Pază și Protocol al Consiliului 

Județean Teleorman a unor bunuri imobile, proprietate publică a județului 

Teleorman. 

 

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

prezentaţi. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de 

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

proprietate publică a județului Teleorman. 

   

   - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

           Doamna  secretar general, vă rog să prezentați voturile. 

           Doamna Oprescu Silvia :  

           Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și  17 

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

Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu 

Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu 

Dan, Prună Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre privind 

darea în administrare Serviciului de Deservire, Pază și Protocol al Consiliului Județean 
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Teleorman a unor bunuri imobile, proprietate publică a județului Teleorman nu a obținut 

numărul de voturi necesar adoptării. 

           Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

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

privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate 

și finanțate din bugetul Consiliului Județean Teleorman pentru anul 2022. 

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

        Domnul Titirișcă Florin: 

        Noi am depus amendamente pentru proiectele  10 și 11, pe care le-ați retras în mod 

subit și care sunt legate de acest proiect. Grupul PNL va vota ”împotrivă.” 

        Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

        Nu le-am retras în mod subit, le-am retras deoarece cu câteva minute înainte de 

ședință au fost depuse mai multe amendamente pe care nu am avut timp sa le analizăm.  

Vreau să dau un vot în cunoștință de cauză, mai ales când este vorba despre acreditarea 

unui instituții. Dacă era depus amendament și la acest proiect, îl retrăgeam și pe acesta. 

        Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune 

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean 

Teleorman pentru anul 2022 . 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

          Doamna  secretar general, vă rog să prezentați voturile. 

          Doamna Oprescu Silvia :  

           Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și  17 

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

Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu 

Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu 

Dan, Prună Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul Consiliului Județean Teleorman pentru anul 2022  nu a obținut numărul de voturi 

necesar adoptării. 

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

privind aprobarea contribuției anuale sub formă de cotizație a Județului 

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

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2022 

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

prezentaţi. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale sub formă 

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

membru asociat la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 

2022. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

  - Abţineri ? 

          Doamna  secretar general, vă rog să prezentați voturile. 
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          Doamna Oprescu Silvia :  

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

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

Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Ivănică 

Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, Prună Maria, 

Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) și o ”abținere” Florescu Adrian,  proiectul de 

hotărâre privind aprobarea contribuției anuale sub formă de cotizație a Județului 

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

Națională a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2022  nu a obținut numărul de 

voturi necesar adoptării. 

         Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

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

aprobarea metodologiei de acordare a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de 

transport și cazare, realizate de adoptator/familia adoptatoare, în vederea participării 

la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât cel al 

adoptatorului/familiei adoptatoare. 

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

        Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a 

sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare, realizate de 

adoptator/familia adoptatoare, în vederea participării la procedura potrivirii practice cu 

un copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

          Doamna  secretar general, vă rog să prezentați voturile. 

          Doamna Oprescu Silvia :  

          Cu 16 voturi „pentru”(15 consilieri județeni PSD plus votul președintelui ) și  17 

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

Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Florescu 

Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, 

Prună Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) proiectul de hotărâre privind aprobarea 

metodologiei de acordare a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport și cazare, 

realizate de adoptator/familia adoptatoare, în vederea participării la procedura potrivirii 

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

adoptatoare. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

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

retragerea județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, din Asociația 

”Centrul de Management al Apei – Turnu Măgurele”, prin renunțarea la calitatea 

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

         Supun la vot proiectul de hotărâre privind retragerea județului Teleorman, prin 

Consiliul Județean Teleorman, din Asociația ”Centrul de Management al Apei – Turnu 

Măgurele”, prin renunțarea la calitatea de membru. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 



 14 

        Doamna  secretar general, vă rog să prezentați voturile. 

        Doamna Oprescu Silvia :  

        Cu 31 de voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă”(Vlad Eugen și Ciocîrlan Marius) s-

a adoptat proiectul de hotărâre privind retragerea județului Teleorman, prin Consiliul 

Județean Teleorman, din Asociația ”Centrul de Management al Apei – Turnu Măgurele”, 

prin renunțarea la calitatea de membru. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

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

modificarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de ordine Publică 

Teleorman, pentru mandatul 2020-2024. 

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

        Având în vedere faptul că  de la momentul inițierii proiectului de hotărâre  și până 

astăzi s-a schimbat persoana împuternicită să îndeplinească atribuțiile șeful  Serviciului 

Teritorial al Poliției de Frontieră  Teleorman  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 prezentați voturile. 

          Doamna Oprescu Silvia :  

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

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

Comănescu Lefterie, Constantinescu Florică, Fedeleș Raluca, Filip Valentin, Ivănică 

Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Mohora Mihăiță, Popescu Dan, Prună 

Maria, Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian) și o ”abținere” Florescu Adrian, 

amendamentul nu a fost adoptat. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

          Avem o situație fără precedent. Trebuie să punem în termeni legali componența 

ATOP, dar nefiind votat amendamentul suntem în imposibilitatea aplicării legii. 

Doamna secretar general, vă rog ! 

Doamna Silvia Oprescu : 

ATOP-ul nu poate funcționa cu o persoană care nu mai îndeplinește  atribuțiile de 

Șef al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră  Teleorman.   

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Deci, retragem proiectul întrucât amendamentul nu a fost votat. 

 

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

privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a activității direcțiilor 

de specialitate din cadrul Consiliului Județean Teleorman și a instituțiilor 

subordonate acestuia 

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

prezentaţi. 

          Acest proiect de hotărâre are un amendament care se referă la revocarea hotărârii 

nr. 40 din 4 martie 2022. La acel moment hotărârea nu putea fi pusă în aplicare deoarece 

din cele 7 persoane care se găseau pe proiectul de hotărâre, doar 4 au obținut numărul de 

voturi. La ședința de data trecută ar fi trebuit nominalizate 2 persoane care să semneze 

hotărârea, dar colegii de la PNL au spus că vor veni cu un alt proiect de hotărâre.   
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Doamna secretar general, vă rog ! 

Doamna Silvia Oprescu : 

Au fost desemnate 2 persoane, hotărârea a fost semnată doar de 1 din cele 2 

persoane. Hotărârea nu a fost comunicată și nu a produs efecte juridice. S-a venit cu un 

nou proiect de hotărâre, cel de astăzi,  pentru care am semnat  avizul de legalitate cu 

obiecțiuni. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

          Supun la vot amendamentul de revocare a hotărârii nr. 40 din 4 martie 2022. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi  amendamentul a fost adoptat. 

       Deși în proiectul de hotărâre sunt deja nominalizate șapte persoane, dacă mai  sunt și 

alte propuneri, vă rog să le prezentați. 

Vă mulțumesc. 

Fiecare persoană este întrebată dacă acceptă. 

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

buletinele de vot. 

 Procedurile fiind îndeplinite vă voi prezenta tehnica votării. 

 Fiecare consilier va primi câte un buletin de vot și își va exercita votul astfel: va 

înscrie cuvântul „DA” în coloana „OPŢIUNE” a buletinului de vot, în dreptul 

candidatului pentru care optează să fie ales și cuvântul “NU” în dreptul 

candidatului/candidaților pe care nu-i dorește. 

 Este obligatorie completarea opțiunilor pentru fiecare candidat în parte. 

 

 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

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

           Domnul Constantinescu Florică:  

          Doamna Burghiu Mihaela  Mariana din totalul de 30 de voturi  exprimate a întrunit 

un număr de 16 voturi ”pentru”, 13 voturi ”împotrivă” și 1 vot ”nul”. 

          Domnul Cocu Bogdan Ciprian din totalul de 30 de voturi  exprimate a întrunit un 

număr de 16 voturi ”pentru”, 13 voturi ”împotrivă” și 1 vot ”nul”. 

          Domnul Mohora Mihăiță Cătălin din totalul de 30 de voturi  exprimate a întrunit un 

număr de 16 voturi ”pentru”, 13 voturi ”împotrivă” și 1 vot ”nul”. 

           Domnul Popescu Dumitru Dan din totalul de 30 de voturi  exprimate a întrunit un 

număr de 16 voturi ”pentru”, 13 voturi ”împotrivă” și 1 vot ”nul”. 

           Domnul Titirișcă Florin Nicușor din totalul de 30 de voturi  exprimate a întrunit 

un număr de 16 voturi ”pentru”, 13 voturi ”împotrivă” și 1 vot ”nul”. 

           Domnul Comănescu Lefterie din totalul de 30 de voturi  exprimate a întrunit un 

număr de 16 voturi ”pentru”, 13 voturi ”împotrivă” și 1 vot ”nul”. 

            Domnul Vrăjitoarea Emilian din totalul de 30 de voturi  exprimate a întrunit un 

număr de 16 voturi ”pentru”, 13 voturi ”împotrivă” și 1 vot ”nul”. 

          Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

 Urmare votului dumneavoastră au fost desemnate persoanele care să facă 

parte din Comisia specială de analiză și verificare a activității direcțiilor de 
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specialitate din cadrul Consiliului Județean Teleorman și a instituțiilor subordonate 

acestuia. 

Domnul Vlad Eugen: 

Acest proiect de hotărâre  are un viciu de legalitate observat de funcționarii din 

aparatul de specialitate. Termenul la care se referă nu se încadrează în prevederile legale. 

Domnul Titirișcă Florin: 

De unde știți dumneavoastră că nu e legal. Pentru a afla dacă este sau nu legal 

trebuie să vă adresați unei instanțe care să stabilească acest lucru.   

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de analiză 

și verificare a activității direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean 

Teleorman și a instituțiilor subordonate acestuia. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 

Doamna secretar general, vă rog ! 

Doamna Silvia Oprescu : 

Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD 

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

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

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

Eugen, Voicilă Florea) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei 

speciale de analiză și verificare a activității direcțiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Județean Teleorman și a instituțiilor subordonate acestuia. 

 

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

privind aprobarea documentațiilor Tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km 

38+838 – 87+313 (L= 48,475 km)”, în fazele Proiect pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construire – P.A.C. și Proiect de organizare a execuției lucrărilor – 

P.O.E. 
 

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

         Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor Tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) 

– lim. Jud. Dâmbovița, km 38+838 – 87+313 (L= 48,475 km)”, în fazele Proiect pentru 

autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C. și Proiect de organizare a 

execuției lucrărilor – P.O.E. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

documentațiilor Tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 503, 

Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. Jud. Dâmbovița, km 38+838 – 87+313 (L= 48,475 
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km)”, în fazele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C. și 

Proiect de organizare a execuției lucrărilor – P.O.E 

 Înainte de a trece la punctul ”Diverse” vă rog să-mi comunicați dacă aveți 

propuneri sau observații la Informarea privind activitatea desfășurată de Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică Teleorman în trimestrul I/2022, informare care v-a fost 

transmisă odată cu materialele pentru această ședință. 

 Având în vedere că în ședința trecută persoanele desemnate să semneze hotărârea 

privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman 

pe principalele domenii de activitate, adoptată în ședința ordinară din data de 31 

martie, nu au întrunit numărul de voturi trebuie să desemnăm cel puțin doi consilieri 

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

semna hotărârea. 

 Vă rog să faceți propuneri. 

 Domnul Titirișcă Florin:  

          Propun pe doamna Fedeleș Raluca și pe domnul Vrăjitoarea Emilian. 

 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

 Supun la vot propunerile făcute: 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

  

           Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 16 ”împotrivă”(15 consilieri județeni PSD 

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

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

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

Eugen, Voicilă Florea) s-au desemnat persoanele care vor semna hotărârea privind 

reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe 

principalele domenii de activitate.  

 

          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 


