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 R O M Â N I A 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN 
 

 

Proces verbal  

  al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  

din data de 09 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. 179 alin. (2) lit. ”b” coroborate cu cele ale art. 

182 alin. (4) din Codul Administrativ, prin dispoziția nr. 505 din 06 septembrie 2022 a 

fost convocat consiliul județean în ședință extraordinară. Ședința consiliului județean se 

desfășoară în sistem videoconferință prin intermediul aplicației ZOOM, cu sprijinul 

Serviciului Informatic, locul de desfășurare considerându-se la sala mare de ședințe a 

Consiliului Județean Teleorman. 

      Sunt prezenți în sala de ședință vicepreședintele Adrian Florescu, directorii 

direcțiilor de specialitate (Ionescu Iuliana – Direcția juridică, Putineanu Eliza – 

Direcția economică, Pană Claudia – Direcția Investiții, Proiecte și Achiziții Publice) și 

funcționari publici din aparatul de specialitate.  

         In calitate de invitați: Dragomirescu Florinel – DGASPC, Ciprian Agapie – 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman, 

Dobre Alexandru, Spitalul Județean de Urgență Alexandria. 

 

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(Voicilă Florea, Titirișcă Florin și Vrăjitoarea Emilian sunt prezenți 

în sala), ședinţa de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de 

prezenţă necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședinţe extraordinare. 

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

de 26  august 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 26  august 2022. 
 

 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 

 Mulțumesc, doamna Oprescu! 
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 Doamnelor și domnilor consilieri, 

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

de zi a ședinței. 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Teleorman nr. 99 din 31 mai 2021 privind participarea 

Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman în cadrul Programului 

”South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme”, 

a co-finanțării cheltuielilor eligibile, neeligibile și conexe finanțate prin Program 

proporțional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor cuprinse în 

Anexa nr. 1 Portofoliul de proiecte pre-cerere de finanțare Banca Europeană de 

Investiții, precum și aprobarea Acordului cadru între ADR Sud-Muntenia și 

Județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, cu modificaările și 

completarile ulterioare. 

Inițiator: Adrian Florescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman  

 

          2. Proiect de hotărâre 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 Județean Teleorman  

 

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

urmatoarele proiecte: 

 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului 

Județean Teleorman nr.126 din 21 iulie 2022 privind alocarea 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 acoperișului Școlii Gimnaziale nr.4 

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

2022. 

Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele  Consiliului Județean  Teleorman 

 

2. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 169.000 lei, din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, în vederea 

acordării unui sprijin financiar Municipiului Turnu Măgurele, pentru asigurarea 

cheltuielilor necesare reparației sălilor de clasă ale Școlii Gimnaziale nr.4 Turnu 

Măgurele, degradate substanțial în urma evenimentelor meteorologice din lunile 

mai-iulie 2022. 

Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele  Consiliului Județean  Teleorman 

 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 6446 mii lei 

din excedentul bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2021, pentru finanțarea 

cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman, în 

anul 2022. 

Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele  Consiliului Județean  Teleorman 
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 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 

comunale, pe anul 2022. 

Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele  Consiliului Județean  Teleorman 

 

 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului 

Teleorman  pe anul 2022. 

Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele  Consiliului Județean  Teleorman 

 

 6. 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 Județean  Teleorman 

 

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 31 din 18 februarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Spitalului Județean de Urgentă Alexandria pe anul 2022. 

Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele  Consiliului Județean  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 suplimentat. 

 

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

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

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

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

deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe proiectul ordinii de zi. 

 Avem astfel de situații?  

           Nu sunt. 

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

modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 99 din 

31 mai 2021 privind participarea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean 

Teleorman în cadrul Programului ”South-Muntenia Energy Efficiency for Public 

Buildings Investment Programme”, a co-finanțării cheltuielilor eligibile, neeligibile 

și conexe finanțate prin Program proporțional cu valoarea estimată a cheltuielilor 

aferente proiectelor cuprinse în Anexa nr. 1 Portofoliul de proiecte pre-cerere de 

finanțare Banca Europeană de Investiții, precum și aprobarea Acordului cadru 

între ADR Sud-Muntenia și Județul Teleorman, prin Consiliul Județean 

Teleorman, cu modificările și completarile ulterioare. 
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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 Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Teleorman nr. 99 din 31 mai 2021 privind participarea Județului 

Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman în cadrul Programului ”South-Muntenia 

Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme”, a co-finanțării 

cheltuielilor eligibile, neeligibile și conexe finanțate prin Program proporțional cu 

valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor cuprinse în Anexa nr. 1 Portofoliul 

de proiecte pre-cerere de finanțare Banca Europeană de Investiții, precum și aprobarea 

Acordului cadru între ADR Sud-Muntenia și Județul Teleorman, prin Consiliul Județean 

Teleorman, cu modificările și completarile ulterioare. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 99 din 31 mai 2021 

privind participarea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman în cadrul 

Programului ”South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment 

Programme”, a co-finanțării cheltuielilor eligibile, neeligibile și conexe finanțate prin 

Program proporțional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor cuprinse 

în Anexa nr. 1 Portofoliul de proiecte pre-cerere de finanțare Banca Europeană de 

Investiții, precum și aprobarea Acordului cadru între ADR Sud-Muntenia și Județul 

Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, cu modificaările și completarile 

ulterioare. 

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

 Supun la vot proiectul de hotărâre 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 de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

depunerii proiectului ”Creșterea eficienței energetice a secțiilor exterioare dermato-

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

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

încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.126 din 21 

iulie 2022 privind alocarea 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 acoperișului Școlii Gimnaziale nr.4 Turnu Măgurele, afectat de 

evenimentele meteorologice din perioada 29-30 mai 2022. 
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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 încetarea aplicabilității Hotărârii 

Consiliului Județean Teleorman nr.126 din 21 iulie 2022 privind alocarea 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 acoperișului Școlii Gimnaziale nr.4 

Turnu Măgurele, afectat de evenimentele meteorologice din perioada 29-30 mai 2022. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.126 din 21 iulie 2022 privind 

alocarea 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 acoperișului Școlii 

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

29-30 mai 2022. 

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

alocarea sumei de 169.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Județean Teleorman, în vederea acordării unui sprijin financiar 

Municipiului Turnu Măgurele, pentru asigurarea cheltuielilor necesare reparației 

sălilor de clasă ale Școlii Gimnaziale nr.4 Turnu Măgurele, degradate substanțial 

în urma evenimentelor meteorologice din lunile mai-iulie 2022. 

La acest proiect de hotărâre s-a depus un amendament care propune alocarea 

sumei de 150.000 lei pentru Școala gimnazială din comuna Piatra, întrucât acoperișul a 

fost distrus în urma unui incendiu. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui amendament sau a proiectului de 

hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 

 Dacă nu sunt, supun la vot amendamentul propus. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

          Cu unanimitate de voturi a fost adoptat amendamentul. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 169.000 lei, din 

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

acordării unui sprijin financiar Municipiului Turnu Măgurele, pentru asigurarea 

cheltuielilor necesare reparației sălilor de clasă ale Școlii Gimnaziale nr.4 Turnu 

Măgurele, degradate substanțial în urma evenimentelor meteorologice din lunile mai-

iulie 2022. 

 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

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

de 169.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean 

Teleorman, în vederea acordării unui sprijin financiar Municipiului Turnu Măgurele, 

pentru asigurarea cheltuielilor necesare reparației sălilor de clasă ale Școlii Gimnaziale 

nr.4 Turnu Măgurele, degradate substanțial în urma evenimentelor meteorologice din 

lunile mai-iulie 2022 cu amendamentul adoptat. 

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

aprobarea utilizării sumei de 6446 mii lei din excedentul bugetului local înregistrat 

la 31 decembrie 2021, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a 

bugetului propriu al județului Teleorman, în anul 2022. 

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

prezentaţi. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 6446 mii 

lei din excedentul bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2021, pentru finanțarea 

cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman, în anul 

2022. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 

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

utilizării sumei de 6446 mii lei din excedentul bugetului local înregistrat la 31 

decembrie 2021, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului 

propriu al județului Teleorman, în anul 2022. 

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

repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2022. 

 Prin proiectul de hotărâre se propune ca suma de 2498 mii lei alocată județului 

Teleorman prin Ordonanța de rectificare, să fie folosită pentru drumurile județene. A 

fost depus un amendament care propune ca suma de 48.mii lei să fie folosită pentru 

drumurile județene și diferența către drumurile comunale din 7 localități astfel: 

Bragadiru pentru DC 27 – 350; Brânceni pentru DC 10 – 200; Mârzănești pentru DC 22 

– 450; Putineiu DC 35 – 350; Stejaru pentru DC 42 -350; Tătărăștii de Jos pentru DC 

131 – 350; Troianul pentru DC 41 – 400, în total 2498 mii lei. 

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

prezentaţi. 

     Domnul Titirișcă Florin: 

     Acest amendament a fost depus de grupul PNL în urma sesizării primite din partea 

primarilor care au trimis adrese pentru solicitarea sumelor necesare reparațiilor pe 

drumurile comunale. Considerăm că banii pentru drumurile județene, 48.000, sunt 

suficienți, motiv pentru care susținem și vom vota în favoarea amendamentului. 

      Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

      Eu voi vota ”împotrivă” acest amendament din următoarele considerente: zilele 

trecute a avut loc consultarea primarilor  pentru repartizarea sumei de 2498 mii lei și 

majoritatea au spus ca această sumă să fie folosită pentru  lucrări diverse pe drumurile 

județene. Mai mult decât atât, în urmă cu ceva timp Consiliul Județean a emis un ordin 

de întreținere a drumurilor județene atât pe zona de est, cât și pe zona de vest. Din 
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centralizarea rezultatelor a reieșit că suma necesară era de 8 milioane lei, iar în bugetul 

Consiliului Județean era doar suma de 5,7 milioane lei pentru întreținerea drumurilor 

județene, motiv pentru care am fost nevoiți să refacem ordinul pentru a diminua suma. 

     Dacă la acest ordin mai adăugăm și lucrări pe DJ 653 în dreptul localității Putineiu;                           

DJ 601 D Crevenicu – Mereni și DJ 703 în zona localității Vârtoape și a satelor 

aferente, pentru care  ar fi necesare încă 5 milioane de lei, am constata că suma ar fi mai 

mare. 

     Am constatat că în acest amendament sunt trecute localități care nu au participat la 

consultarea cu primarii organizată de Consiliul Județean. Ințeleg că avem  niște adrese 

de la aceste localități și vreau să o întreb pe doamna director economic dacă aceste 

solicitări respectă criteriile din Ordonanța de rectificare. 

     Doamna Putineanu Eliza:   

      Am vazut o singură solicitare, celelalte nu au ajuns încă la mine, și aceasta nu avea 

precizată starea tehnică a drumului și nici suma solicitată. 

      Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

    Tocmai din acest motiv am trimis adrese primăriilor care au solicitat bani,  să facă 

precizările necesare privind starea tehnică a drumurilor și lungimea acestora. Am 

constatat că una din localitățile care a cerut acum bani a mai primit 350 000 lei pentru 

drumuri din care nu a cheltuit nici un leu deși au trecut 7, 8 luni de atunci. Trebuie să 

avem în vedere și faptul că pentru deszăpezire nu avem prinsă nici o sumă. Eu, având în 

vedere argumentele expuse, nu voi vota amendamentul propus. 

    Domnul Titirișcă Florin: 

     Dumneavoastră apărați partea de care sunteți interesat, drumurile județene, deși ar 

trebui să asigurați un echilibru între drumurile județene și drumurile comunale. Noi, 

Partidul Național Liberal ne asumăm aceste propuneri și le susținem.  

  Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

   Eu apăr și drumurile județene și respectarea procedurii. Nu spun că nu trebuie făcute 

drumurile comunale, dar drumurile județene sunt coloana vertebrală a județului. Dacă 

drumurile comunale au nevoie de reparații din 3 în 3 luni, drumurile județene care 

suportă un trafic incomparabil mai mare, cu atât mai mult. 

      Dacă nu mai sunt observații, supun la vot amendamentul propus. 

 - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

     Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile. 

     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), amendamentul a fost adoptat. 

 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 

comunale, pe anul 2022 în integralitatea lui. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 
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- Abţineri ? 

     Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile. 

     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 repartizarea sumei 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 

județene și comunale, pe anul 2022. 

           Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

 La punctul șapte 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. 

Și aici a fost depus un amendament care privește introducerea în buget a sumelor 

alocate prin proiectele de hotărâre adoptate, respectiv localitățile Turnu Măgurele și 

Piatra, Spitalul Județean de Urgență Alexandria, obiectivul de investiții ”Pod pe DJ 653, 

peste râul Călmățui, com. Dracea, sat Zlata. De asemenea, proiectul de rectificare 

conține sume necesare pentru finanțarea programului pentru școli al României, ”cornul 

și laptele; finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care 

frecventează învățământul special, finanțarea burselor din învățământul special. 

Supun la vot amendamentul propus. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

        Cu unanimitate de voturi a fost adoptat amendamentul.  

        Supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 

județului Teleorman  pe anul 2022 în integralitatea sa. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

propriu al județului Teleorman  pe anul 2022. 

 La punctul opt 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 ? 
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- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 34/18.02.2022 privind aprobarea bugetelor 

de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 

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

subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 18 februarie 

2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de 

Urgentă Alexandria pe anul 2022. 

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. 31 din 18 februarie 2022 privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgentă Alexandria pe anul 2022. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 18 februarie 2022 privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgentă Alexandria pe anul 

2022. 

Trecem la punctul  ,,Diverse”. 

Pe e-mail v-a fost transmis ,,Raportul de audit financiar” înregistrat la Camera de  

Conturi Teleorman sub nr. 62249 din 22.07.2022, întocmit în urma ,,Auditului financiar 

asupra conturilor de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a 

Județului”, efectuat în perioada 14.06.2022 – 22.07.2022, și Decizia nr.10 din 19 

august 2022 . 

Dacă aveți propuneri sau observații, vă rog să le prezentați. 

Întrucât nu sunt, ordinea de zi fiind epuizată, declar încheiate lucrările ședinţei și 

vă mulţumesc pentru participare. 

 

 

 

Președinte                                                             Secretar general al județului 

 

   Adrian Ionuț Gâdea                                                               Silvia Oprescu 

 


