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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 27 februarie 2023 
 
 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. 82 din 21 februarie 2023 a fost convocat 
consiliul județean în ședință ordinară. Ședința se va desfășura în sistem videoconferință 
prin intermediul aplicației ZOOM, cu sprijinul Serviciului Informatic, locul de 
desfășurare considerându-se la sala mare de ședințe a Consiliului Județean Teleorman. 
         Sunt prezenți în sala de ședință directorii direcțiilor de specialitate (Păscuțu 
Victorița – Direcția tehnică și administrarea patrimoniului, Magheru Liliana - Direcția 
management și administrație publică, Putineanu Eliza – Direcția economică, Valy 
Borțun – Direcția urbanism și amenajarea teritoriului, Pană Claudia – Direcția Investiții, 
Proiecte și Achiziții Publice) și funcționari publici din aparatul de specialitate.  
         In calitate de invitați: Ciprian Agapie – Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman, Dobre Alexandru - Spitalul Județean de 
Urgență Alexandria,  Săvescu Lurențiu – Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede,  
Mulțescu Loredana - Direcția Județeană  de Evidență a Persoanelor  Teleorman,  Niculiță 
Alexandra – Serviciul de Deservire Pază și Protocol, Dumitru Stela - Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă Roșiori de Vede, Badea Ana - Asociația Euro Teleorman, Grosu 
Daniel - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Managementul Deșeurilor 
Teleorman”. 

Pentru a stabili dacă există cvorum de prezență necesar pentru desfășurarea legală 
a acestei ședințe, doamna Silvia Oprescu, secretarul general al județului, va proceda la 
efectuarea apelului nominal al consilierilor județeni. 

 Doamna Silvia Oprescu. 
 Mulțumesc, domnule președinte.  
În urma apelului nominal la ședinţă participă 31 consilieri din totalul de 32 

consilieri în funcţie,(lipsește Bleajă Cornel), iar (Ilie Sorin, Voicilă Florea și Vrăjitoarea 
Emilian sunt prezenți în sală) ședinţa de consiliu este legal constituită, fiind astfel 
asigurat cvorumul de prezenţă necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședinţe 
ordinare. 

Procesul - verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din 
data de 10 februarie 2023, 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 10 februarie 2023. 
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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 includerea în domeniul privat al Județului Teleorman 
a unor bunuri achiziționate în cadrul proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Integrat 
al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”.  
 Inițiator: Adrian Florescu, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Teleorman 
 
2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență 
Alexandria, a unor bunuri, proprietate privată a Județului Teleorman, achiziționate 
în cadrul proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de 
Urgență Alexandria”. 
 Inițiator: Adrian Florescu, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Teleorman 
 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Teleorman nr. 124 din 31 octombrie 2018, privind aprobarea realizării proiectului 
Creșterea eficienței energetice a clădirii ”Serviciul Județean de Ambulanță 
Alexandria” și a cheltuielilor necesare implementării. 
 Inițiator: Adrian Florescu, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Teleorman 
 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Teleorman nr. 116 din 26 august 2022 privind aprobarea închirierii 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 
 
5. 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 
 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Teleorman nr. 80 din 28 mai 2020 privind darea în folosință gratuită Serviciului de 
Ambulanță Județean Teleorman a unor spații, proprietate publică a județului 
Teleorman. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
7. Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către Județul Teleorman, prin 
Consiliul Județean Teleorman a imobilului monument istoric situat în satul Siliștea 
Gumești, comuna Siliștea Gumești, județul Teleorman, înscris în Lista 
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Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de ”Casa memorială Marin 
Preda”, cod TR-IV-m-B-14522. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea 
locuințelor de serviciu personalului medical angajat în unitățile sanitare din județul 
Teleorman la care managementul asistenței medicale este asigurat de către Consiliul 
Județean Teleorman. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
9. 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 2023. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Teleorman nr. 159 din 27 octombrie 2022 privind aprobarea acordării burselor de 
ajutor social pentru anul școlar 2022-2023 și a cuantumului acestora alocate elevilor 
din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria și Centrului Școlar de 
Educație Incluzivă Roșiori de Vede. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
11. 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 
 
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Teleorman nr. 44 din 31 martie 2020 privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii 
Tradiționale Teleorman, cu modificările și completările ulterioare. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea statului de funcții prevăzut în Anexa nr. 
2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 198 din 17 decembrie 2021 
privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al 
județului Teleorman și aprobarea organigramei, a statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările ulterioare. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Județului Teleorman. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul 
realizării măsurilor din planul de menținere a calității aerului în județul Teleorman 
pentru anul 2022. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 601B, Blejești (DJ 503) – Cosmești (DJ 601 
C), km 6+038 – 14+540 (L=8,502 km), în faza Proiect tehnic de execuție. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a 
Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru 
asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, pentru anul 2023. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
18. 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 2023. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale sub formă de 
cotizație, a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de 
membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2023. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a 
Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară “Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 
2023. 
 Inițiator: Fedeleș Oana Raluca, vicepreședinte Consiliul Județean 
Teleorman. 
 
21. Diverse. 

 
Supun la vot proiectul ordinii de zi. 
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  - Cine este pentru ? 
  - Impotrivă ? 
  - Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi. 
 
 Înainte de a merge mai departe, menționez că, în conformitate cu prevederile art. 
228 din Codul administrativ, în situația în care un consilier județean are interes 
patrimonial în problema supusă dezbaterii are obligația să anunțe la începutul ședinței 
interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective pentru a nu lua parte la 
deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe proiectul ordinii de zi. 
 Avem astfel de situații? 
           Nu sunt. 
 La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
includerea în domeniul privat al Județului Teleorman a unor bunuri achiziționate 
în cadrul proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de 
Urgență Alexandria”. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi 
 Supun la vot proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul privat al 
Județului Teleorman a unor bunuri achiziționate în cadrul proiectului ”Dotarea 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind includerea în 
domeniul privat al Județului Teleorman a unor bunuri achiziționate în cadrul proiectului 
”Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”. 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea 
în administrare Spitalului Județean de Urgență Alexandria, a unor bunuri, 
proprietate privată a Județului Teleorman, achiziționate în cadrul proiectului 
”Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”. 

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

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind darea în administrare Spitalului 
Județean de Urgență Alexandria, a unor bunuri, proprietate privată a Județului 
Teleorman, achiziționate în cadrul proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Integrat 
al Spitalului Județean de Urgență Alexandria”. 

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

administrare Spitalului Județean de Urgență Alexandria, a unor bunuri, proprietate privată a 
Județului Teleorman, achiziționate în cadrul proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Integrat al 
Spitalului Județean de Urgență Alexandria”. 
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La punctul trei de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 124 din 31 octombrie 
2018, privind aprobarea realizării proiectului Creșterea eficienței energetice a 
clădirii ”Serviciul Județean de Ambulanță Alexandria” și a cheltuielilor necesare 
implementării. 

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

Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Teleorman nr. 124 din 31 octombrie 2018, privind aprobarea 
realizării proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirii ”Serviciul Județean 
de Ambulanță Alexandria” și a cheltuielilor necesare implementării. 

 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 124 din 31 octombrie 2018, privind 
aprobarea realizării proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirii ”Serviciul 
Județean de Ambulanță Alexandria” și a cheltuielilor necesare implementării. 

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

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 26 august 
2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu din imobilul 
Centrul de Sănătate ”Regele Carol I” Deparați situat în comuna Trivalea Moșteni, 
proprietate publică a județului Teleorman. 

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

Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 26 august 2022 privind aprobarea 
închirierii 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 de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 26 august 2022 privind aprobarea 
închirierii 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. 
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La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a 
unui spațiu din imobilul Centrul de Sănătate ”Regele Carol I” Deparați situat în 
comuna Trivalea Moșteni, proprietate publică a județului Teleorman. 

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

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de 
atribuire pentru închirierea prin licitație publică a unui spațiu din imobilul 
Centrul de Sănătate ”Regele Carol I” Deparați situat în comuna Trivalea Moșteni, 
proprietate publică a județului Teleorman. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

Documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a unui spațiu din 
imobilul Centrul de Sănătate ”Regele Carol I” Deparați situat în comuna Trivalea 
Moșteni, proprietate publică a județului Teleorman. 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 80 din 28 mai 2020 
privind darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Județean Teleorman a 
unor spații, 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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Teleorman nr. 80 din 28 mai 2020 privind darea în folosință gratuită 
Serviciului de Ambulanță Județean Teleorman a unor spații, proprietate publică a 
județului Teleorman. 
  - Cine este pentru ? 
  - Impotrivă ? 
  - Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 80 din 28 mai 2020 privind darea în 
folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Județean Teleorman a unor spații, proprietate 
publică a județului Teleorman. 

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 
cumpărarea de către Județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman a 
imobilului monument istoric situat în satul Siliștea Gumești, comuna Siliștea 
Gumești, județul Teleorman, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub 
denumirea de ”Casa memorială Marin Preda”, cod TR-IV-m-B-14522. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
        Supun la vot proiectul de hotărâre privind cumpărarea de către Județul 
Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman a imobilului monument istoric 
situat în satul Siliștea Gumești, comuna Siliștea Gumești, județul Teleorman, înscris 
în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de ”Casa memorială 
Marin Preda”, cod TR-IV-m-B-14522. 
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  - Cine este pentru ? 
  - Impotrivă ? 
  - Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind cumpărarea de 
către Județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman a imobilului monument 
istoric situat în satul Siliștea Gumești, comuna Siliștea Gumești, județul Teleorman, 
înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de ”Casa memorială 
Marin Preda”, cod TR-IV-m-B-14522. 
 La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului privind repartizarea locuințelor de serviciu personalului 
medical angajat în unitățile sanitare din județul Teleorman la care managementul 
asistenței medicale este asigurat de către Consiliul Județean Teleorman. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 
repartizarea locuințelor de serviciu personalului medical angajat în unitățile 
sanitare din județul Teleorman la care managementul asistenței medicale este 
asigurat de către Consiliul Județean Teleorman. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
 

 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului privind repartizarea locuințelor de serviciu personalului medical angajat 
în unitățile sanitare din județul Teleorman la care managementul asistenței medicale este 
asigurat de către Consiliul Județean Teleorman. 

La punctul nouă 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 2023. 

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 2023. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
 
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat 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 
2023. 
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La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 159 din 27 octombrie 
2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 2022-
2023 și a cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul Centrului Școlar de 
Educație Incluzivă Alexandria și Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de 
Vede. 

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. 159 din 27 octombrie 2022 privind aprobarea acordării 
burselor de ajutor social pentru anul școlar 2022-2023 și a cuantumului acestora 
alocate elevilor din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria și 
Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede. 
 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 159 din 27 octombrie 2022 privind 
aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 2022-2023 și a 
cuantumului acestora alocate elevilor din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă 
Alexandria și Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede. 

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre pentru 
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 
februarie 2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului 
de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede, cu modificările și completările ulterioare. 

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

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

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

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

La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre pentru 
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 44 din 31 
martie 2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului 
Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, cu 
modificările și completările ulterioare. 
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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. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 44 din 31 martie 2020 privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de 
Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, cu modificările și 
completările ulterioare. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

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

La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre pentru 
modificarea statului de funcții prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Teleorman nr. 198 din 17 decembrie 2021 privind reorganizarea 
Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman și 
aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare, cu modificările 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 
prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 198 din 
17 decembrie 2021 privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de 
Evidență a Persoanelor al județului Teleorman și aprobarea organigramei, a 
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările 
ulterioare. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

statului de funcții prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman 
nr. 198 din 17 decembrie 2021 privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de 
Evidență a Persoanelor al județului Teleorman și aprobarea organigramei, a statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările ulterioare 

La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Statutului Județului Teleorman. 

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

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului Județului 
Teleorman. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
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- Abţineri ? 
 

 Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Statutului Județului Teleorman. 

La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din planul de 
menținere a calității aerului în județul Teleorman 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 Raportului anual cu 
privire la stadiul realizării măsurilor din planul de menținere a calității aerului în 
județul Teleorman pentru anul 2022. 
  - Cine este pentru ? 
  - Impotrivă ? 
  - Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din planul de menținere a 
calității aerului în județul Teleorman pentru anul 2022. 

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

aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitare DJ 601B, Blejești (DJ 503) – Cosmești (DJ 601 C), km 6+038 – 14+540 
(L=8,502 km), în faza Proiect tehnic de execuție. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
     Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 601B, Blejești (DJ 503) – 
Cosmești (DJ 601 C), km 6+038 – 14+540 (L=8,502 km), în faza Proiect tehnic de 
execuție. 
  - Cine este pentru ? 
  - Impotrivă ? 
  - Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 601B, 
Blejești (DJ 503) – Cosmești (DJ 601 C), km 6+038 – 14+540 (L=8,502 km), în faza 
Proiect tehnic de execuție. 

 La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 
aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman prin Consiliul 
Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Muntenia, pentru anul 2023. 

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, în calitate de 
membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, pentru 
anul 2023. 
 
  - Cine este pentru ? 
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  - Impotrivă ? 
  - Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman prin Consiliul Județean 
Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-
Muntenia, pentru anul 2023. 

 La punctul 18 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 2023. 

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 2023. 
  - Cine este pentru ? 
  - Impotrivă ? 
  - Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat 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 2023. 

 La punctul 19 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 Asociația Euro 
Teleorman, pentru anul 2023. 

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 Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2023. 
  - Cine este pentru ? 
  - Impotrivă ? 
  - Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
contribuției anuale sub formă de cotizație, a Județului Teleorman prin Consiliul Județean 
Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2023. 

 La punctul 20 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 
“Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2023. 

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 
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Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Managementul Deșeurilor Teleorman”, 
pentru anul 2023. 
 
  - Cine este pentru ? 
  - Impotrivă ? 
  - Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean 
Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Managementul Deșeurilor 
Teleorman”, pentru anul 2023. 
 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 
 


