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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 ianuarie 2023 
 
          
         Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Adrian Ionuț Gâdea, președintele 
Consiliului județean. 
 
          Bună ziua, stimaţi colegi, 
 Doamnelor și domnilor, 

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1)  coroborate cu cele ale art. 182 alin. 
(4) din Codul Administrativ, prin dispoziția nr. 47 din 20 ianuarie 2023 a fost convocat 
consiliul județean în ședință ordinară. Ședința se desfășoară 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, Radu Gabriela– 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, Pașa 
Valentina – Biblioteca județeană ”Marin Preda”,  Pavel Mirea – Muzeul Județean,  Dobre 
Alexandru - Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Săvescu Lurențiu – Spitalul de 
Pneumoftiziologie Roșiori de Vede, Soare Roxana –  Spitalului de Psihiatrie Poroschia,  
Popescu Daniela - Direcția Județeană  de Evidență a Persoanelor a județului Teleorman,  
Niculiță Alexandra – Serviciul de Deservire Pază și Protocol, Chelu Lori - Serviciul 
Informatic, Cepan Alina - Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, Dumitru 
Stela - Centrul Școlar de Educație Incluzivă Roșiori 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 31 consilieri din totalul de 32 

consilieri în funcţie (lipsește Bleajă Cornel), iar (Cocu Bogdan, Mihalcea Claudiu și 
Simion Dumitru participă în sistem videoconferință cu sprijinul Serviciului Informatic) 
ședinţa de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezenţă 
necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședinţe ordinare. 

Procesul-verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din 
data de 16 ianuarie 2023, v-a fost pus la dispoziţie și îl supun aprobării dumneavoastră. 

- Cine este pentru ? 



 2

- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinţei extraordinare a 
Consiliului Judeţean din 16 ianuarie 2023. 

 
 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 indicatorilor și a documentației tehnico-
economice pentru obiectivul de investiții Reabilitare clădire ”Garaje și birouri”, 
situată în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate privată 
a județului Teleorman, în faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 
Teleorman nr. 23 din 12 februarie 2015, privind actualizarea componenței Comisiei 
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Teleorman, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri județeni în Comisia de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 
județului pentru activitatea desfășurată în anul 2022. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Teleorman în Grupul de acțiune antibullying din cadrul Centrului Școlar de 
Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2022-2023. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Teleorman în Grupul de acțiune antibullying din cadrul Centrului Școlar de 
Educație Incluzivă Roșiori de Vede, pentru anul școlar 2022-2023.  
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din 
județul Teleorman, pentru anul școlar 2023-2024. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a 
finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al județului Teleorman, pentru 
anul 2023. 
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 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind 
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean 
Teleorman pentru anul 2023. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2023 pentru fondul forestier proprietate publică a Județului Teleorman, aflat în 
administrarea Direcției Silvice Teleorman, prin Ocolul Silvic Alexandria. 
 Inițiator: Adrian Florescu, vicepreședinte al Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului de 
infrastructură rutieră ”Reabilitare și modernizare DJ 546, Turnu Măgurele – limită 
județ Olt”. 
 Inițiator: Adrian Florescu, vicepreședinte al Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
11. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Centrului de Transfuzie 
Sanguină Teleorman, a clădirii din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 
Mihăiță Filipescu, nr. 12-14, Județul Teleorman, proprietate publică a județului 
Teleorman. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
12. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Municipiului Alexandria 
prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria – Direcția de Asistență Socială 
Alexandria, a unui spațiu medical în imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 
Mihăiță Filipescu nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a 
numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2023 și estimările 
pentru anii 2024-2026, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea 
Consiliului Județean Teleorman. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
14. Diverse. 
 
 Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi propun suplimentarea 
acetuia cu 10 proiecte de hotărâre, și anume: 
 



 4

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman 
pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2026. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 71.236 mii lei din 
excedentul bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2022, pentru finanțarea 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2023. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru 
personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul Teleorman, pe anul 
2023. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei și 
a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a 
persoanelor vârstnice, a contribuției persoanelor vârstnice și a contribuției 
susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele pentru persoane vârstnice 
Furculești și Cervenia și categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la 
stabilirea venitului lunar pe membru de familie, din structura Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2023. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a 
persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire și asistență Olteni, Centrul 
de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Videle și Centrul de 
abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Sfântul Iustin” Videle 
din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Teleorman, pentru anul 2023. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a 
copiilor cu nevoi sociale și speciale din Centrele rezidențiale și de zi din structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru 
anul 2023. 
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 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2023. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede pe anul 2023. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2023. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 

Întrucât bugetul propriu al județului trebuie aprobat înaintea bugetelor 
instituțiilor și serviciilor publice din subordine, propun renumerotarea proiectului 
ordinii de zi în sensul inversării ordinii celor două proiecte, respectiv proiectul de 
hotărâre privind aprobarea bugetului propriu să fie la punctul nr. 13, iar cel 
privind aprobarea bugetelor instituțiilor la punctul nr. 14. 

 
Supun la vot proiectul ordinii de zi modificat și 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 indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 
investiții Reabilitare clădire ”Garaje și birouri”, situată în municipiul Alexandria, 
str. Mihăiță Filipescu, nr. 32, 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. 
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 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a 
documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Reabilitare clădire 
”Garaje și birouri”, situată în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 32, 
proprietate privată a județului Teleorman, în faza documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 
Reabilitare clădire ”Garaje și birouri”, situată în municipiul Alexandria, str. Mihăiță 
Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman, în faza documentație de 
avizare a lucrărilor de intervenții. 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 23 din 12 
februarie 2015, privind actualizarea componenței Comisiei de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Teleorman, 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 la 
Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 23 din 12 februarie 2015, privind 
actualizarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 
Teleorman, cu modificările și completările ulterioare. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
 Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 

la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 23 din 12 februarie 2015, privind 
actualizarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 
Teleorman, cu modificările și completările ulterioare. 
 Următoarele trei proiecte de hotărâre se referă la desemnare de persoane și, 
în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 139 alin 
(6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 
completările ulterioare, desemnarea persoanelor se face prin vot secret. 
 La punctul 3 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
desemnarea unor consilieri județeni în Comisia de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea 
desfășurată în anul 2022. 

 Pentru acest proiect trebuie să desemnăm doi consilieri județeni care vor avea 
calitatea de membri în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în anul 2022. 

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

Vă rog să faceți propuneri. 
          Domnul Vrăjitoarea Emilian propune pe doamna Fedeleș Oana Raluca și pe 
domnul Titirișcă Florin Nicușor 
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          Domnul Ilie Sorin propune pe domnul Vlad Eugen.  
Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț. 
Vă mulțumesc. 
Fiecare persoană este întrebată dacă acceptă. 
 Propunerile fiind făcute, rog colegii care asigură secretariatul tehnic să completeze 

buletinele de vot. 
Procedurile fiind îndeplinite, doamna secretar general, vă rog să prezentați tehnica 

votării. 
Doamna Oprescu Silvia: 
Fiecare consilier județean va primi câte un buletin de vot și își va exercita votul 

astfel: va înscrie cuvântul DA în coloana OPTIUNE 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. 

Având în vedere că desemnarea pesoanelor se va face prin vot secret, precizez că 
vor participa la vot doar consilierii județeni prezenți în sală, adică un număr de 29 
consilieri județeni. 

 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 
 Rog pe domnul Titirișcă Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să 
prezinte rezultatul votării. 
          Domnul Titirișcă Florin: 
           Din totalul de 29 de voturi valabil exprimate, doamna Fedeleș Oana Raluca  a 
obținut 19 voturi ”pentru” și 10 voturi ”împotrivă”. 
           Din totalul de 29 de voturi valabil exprimate, domnul Titirișcă Florin Nicușor  a 
obținut 17 voturi ”pentru” și 12 voturi ”împotrivă”. 
           Din totalul de 29 de voturi valabil exprimate, domnul Vlad Eugen Ovidiu  a 
obținut 14 voturi ”pentru” și 15 voturi ”împotrivă”. 
 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 
 Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind 
desemnarea unor consilieri județeni în Comisia de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea 
desfășurată în anul 2022. 

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Grupul de 
acțiune antibullying din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, 
pentru anul școlar 2022-2023. 

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

 Vă rog să faceți propuneri. 
Doamna Fedeleș Raluca propune pe doamna Catană Cristina.  

 
 
Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț: 
Vă mulțumesc. 
 Persoana nominalizată  este întrebată dacă acceptă. 
 Propunerile fiind făcute, rog colegii care asigură secretariatul tehnic să completeze 

buletinele de vot. 
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 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 
 Rog pe domnul Titirișcă Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să 
prezinte rezultatul votării. 
          Domnul Titirișcă Florin: 
          Din totalul de 29 de voturi valabil exprimate, doamna Catană Cristina a obținut 25 
voturi ”pentru” și 4 voturi ”împotrivă”. 
 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea. 
 Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Grupul de acțiune 
antibullying din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, pentru 
anul școlar 2022-2023. 

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Grupul de 
acțiune antibullying din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de 
Vede, pentru anul școlar 2022-2023. 

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

Vă rog să faceți propuneri. 
Domnul Vlad Eugen propune pe domnul Gheorghescu Daniel.  
Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț: 
Vă mulțumesc. 
 Persoana nominalizată este întrebată dacă acceptă. 
 Propunerile fiind făcute, rog colegii care asigură secretariatul tehnic să completeze 

buletinele de vot. 
 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 
 Rog pe domnul Titirișcă Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să 
prezinte rezultatul votării. 
          Domnul Titirișcă Florin: 
          Din totalul de 29 de voturi valabil exprimate, domnul Gheorghescu Daniel a 
obținut 26 voturi ”pentru” și 3 voturi ”împotrivă”. 
 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Grupul de acțiune 
antibullying din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiori de Vede, 
pentru anul școlar 2022-2023. 

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 
aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman, pentru anul 
școlar 2023-2024. 

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

 
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de 

învățământ special din județul Teleorman, pentru anul școlar 2023-2024. 
 

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

rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman, pentru anul școlar 2023-
2024. 

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre 
privind aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile 
din bugetul propriu al județului Teleorman, pentru anul 2023 

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

La acest proiect de hotărâre s-a depus un amendament pe care îl supun votului 
dumneavoastră.  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

               Cu 31 de voturi ”pentru” și 1 ”abținere”( Vlad Eugen), amendamentul a fost 
adoptat. 

 
Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual de 

acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al județului 
Teleorman, pentru anul 2023 în integralitate. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al 
județului Teleorman, pentru anul 2023. 

La punctul opt 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 2023. 

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

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 2023. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Județean Teleorman pentru anul 2023. 

La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru fondul forestier 
proprietate publică a Județului Teleorman, aflat în administrarea Direcției Silvice 
Teleorman, prin Ocolul Silvic Alexandria. 
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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 aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2023 pentru fondul forestier proprietate publică a Județului 
Teleorman, aflat în administrarea Direcției Silvice Teleorman, prin Ocolul Silvic 
Alexandria. 
  - Cine este pentru ? 
  - Impotrivă ? 
  - Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru fondul forestier proprietate publică 
a Județului Teleorman, aflat în administrarea Direcției Silvice Teleorman, prin Ocolul 
Silvic Alexandria. 

La punctul zece de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 
aprobarea pregătirii și promovării proiectului de infrastructură rutieră 
”Reabilitare și modernizare DJ 546, Turnu Măgurele – limită județ Olt”. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi 
        Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea pregătirii și promovării 
proiectului de infrastructură rutieră ”Reabilitare și modernizare DJ 546, Turnu 
Măgurele – limită județ Olt”. 
  - Cine este pentru ? 
  - Impotrivă ? 
  - Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
pregătirii și promovării proiectului de infrastructură rutieră ”Reabilitare și modernizare 
DJ 546, Turnu Măgurele – limită județ Olt”. 
 La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
darea în folosință gratuită Centrului de Transfuzie Sanguină Teleorman, a clădirii 
din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 12-14, 
Județul Teleorman, 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 folosință gratuită 
Centrului de Transfuzie Sanguină Teleorman, a clădirii din imobilul situat în 
municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 12-14, Județul Teleorman, 
proprietate publică a județului Teleorman. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
 

 Cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în 
folosință gratuită Centrului de Transfuzie Sanguină Teleorman, a clădirii din imobilul 
situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 12-14, Județul Teleorman, 
proprietate publică a județului Teleorman. 
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La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea 
în folosință gratuită Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 
Alexandria – Direcția de Asistență Socială Alexandria, a unui spațiu medical în 
imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu nr. 32, proprietate 
privată a județului Teleorman. 

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

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită 
Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria – 
Direcția de Asistență Socială Alexandria, a unui spațiu medical în imobilul situat 
în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu nr. 32, proprietate privată a 
județului Teleorman. 

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

gratuită Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria – Direcția 
de Asistență Socială Alexandria, a unui spațiu medical în imobilul situat în municipiul 
Alexandria, str. Mihăiță Filipescu nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman. 
     La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2023 și estimările 
pentru anii 2024-2026. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
           Doamna vicepreședinte Fedeleș Raluca: 
           Vreau să anunț că grupul PNL nu va vota acest proiect de hotărâre, întrucât 
propunerile făcute anul trecut de consilierii PNL nu sunt prinse în buget, respectiv cele 
privitoare la platforme de deșeuri, cămine de bătrâni, centre ISU. 
           Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 
           Potrivit legii, cele două secțiuni, ”Funcționare” și ”Dezvoltare”, se citesc și se 
supun la vot separat, dar înainte am să fac câteva precizări în legătură cu cele spuse de 
doamna vicepreședinte Fedeleș Raluca. In Bugetul județului este prinsă o sumă de bani 
consistentă pentru investiții,  pentru studii de fezabilitate. Nu poate fi prinsă o investiție 
până nu există un referat de necesitate, o notă conceptuală, cum prevede H.G. 907/2016. 
Abia pe urmă poate fi cuprinsă investiția.  
           Doamna vicepreședinte  Fedeleș Raluca: 
           Ce v-a împiedicat tot anul trecut să faceți demersurile stabilite de lege și să 
cuprindeți în buget investițiile pe care noi le-am propus, prin amendamente? 
           Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 
           Trebuie să ne raportăm la lege și la atribuțiile Consiliului Județean. Spre exemplu, 
pentru centrele de colectare a deșeurilor, sau CAV-uri cum se mai numesc,  unitățile 
administrativ teritoriale au avut posibilitatea să acceseze o linie de finanțare, prin care pot 
fi obținuți până la 800.000 euro pentru realizarea acestor platforme. Consiliul județean a 
informat primăriile din județ și pe primari despre această posibilitate și sunt primari care 
au accesat aceste fonduri. Intreb, este oportun să dăm bani din banii județului în condițiile 
în care se puteau face centrele de colectare a deșeurilor cu bani europeni?            
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           Doamna vicepreședinte  Fedeleș Raluca: 
           Există niște condiții de eligibilitate pe care, din păcate, doar 8 UAT-uri le-au 
îndeplinit. Acesta este motivul pentru care nu au depus proiecte pentru axa de finanțare 
respectivă. 
          
          Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 
           Să mergem la lege. Ordonanța de Urgență nr. 92 care reglementează regimul 
deșeurilor stabilește atribuțiile consiliilor județene și prevede că autoritățile administrației 
publice locale, inclusiv municipiul București elaborează, adoptă și revizuiesc planul 
județean de gestionare a deșeurilor, coordonează activitatea consiliilor locale  în vederea 
realizării serviciilor publice de interes județean privind gestionarea deșeurilor; acordă 
sprijin și consultanță consiliilor locale în reglementarea planului județean de gestionare a 
deșeurilor. Spune legea, nu Adrian Gâdea. 
         În legătură cu înființarea  celor 5 centre ISU, în conformitate cu Legea nr. 307/2006 
consiliile județene au următoarele obligații: aprobă Planul de analiză și acoperire a 
dezastrelor; instituie reguli și dispoziții în privința incendiilor. Printre obligații nu se află 
și posibilitatea finanțării acestor investiții. Consiliul Județean Teleorman nu poate cheltui 
o sumă de bani dacă nu deține o bucată de teren, alta decât cea aflată în domeniul public 
sau privat. 
       În privința propunerii privind drumul județean paralel cu DN 6, să mergem la  
prevederile HG 907/2016, cum să angajăm o cheltuială pentru un studiu de fezabilitate în 
condițiile în care Consiliul  Județean Teleorman nu are nici un metru pătrat de teren în 
stânga sau în dreapta DN 6 sau DE 70, Alexandria – București?  
      Se vorbește despre acele exproprieri, ele se fac atunci când ai un drum și vrei să mai 
lărgești de o parte sau de alta a drumului, sau întâlnești un imobil, o suprafață de teren pe 
care nu le ai în proprietate și pentru a nu ocoli câțiva km accepți varianta exproprierii. 
Dar în condițiile în care noi nu avem nici o palmă de pământ de-a lungul acestui drum! 
       Vorbim despre acte normative, putem citi împreună  prevederile HG 907/2016 
pivind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Faptul că o 
investiție nu poate fi demarată, nu înseamnă că Adrian Gâdea blochează investițiile sau 
interzice salariaților consiliului județean să  înceapă procedurile. Nu blochez investițiile 
și nu am interzis vreunui coleg din Consiliul județean să facă demersuri pentru inițierea 
unor proiecte. 
       Doamna Fedeleș Raluca: 
       Ați făcut referire la faptul că nu ne permite legea, păi să ne oblige legea să dezvoltăm 
județul? 
       Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 
       Dezvoltăm județul, dar nu încălcând legea! 
       Doamna Fedeleș Raluca: 
       Am în față un grafic care arată cum dezvoltăm noi județul. În fiecare an prevederile 
sunt de 50 % pentru dezvoltare și 50 % pentru funcționare, dar ajungem să cheltuim 80 % 
pentru salarii, bunuri și servicii și doar 20 % pentru dezvoltare. 
       Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 
        Sigur că trebuie să dezvoltăm județul, dar e necesar să ne raportăm la atribuțiile 
consiliului județean conferite de lege. Ați citit că diferența dintre dezvoltare și 
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funcționare este de 20 % și 80 %. Studiind materialele care stau la baza întocmirii  
proiectului bugetului pentru anul 2023 la secțiunea funcționare avem 48,4 %, iar la 
secțiunea dezvoltare, 51,60 %. Este o diferență majoră între ce ați prezentat 
dumneavoastră și ce se află în documentele supuse dezbaterii. 
      Prin Legea 273  privind finanțele publice locale avem obligația de a asigura întâi 
secțiunea de funcționare și apoi pe cea de dezvoltare. Acestea sunt datele puse la 
dispoziție de colegii din Consiliul județean. 
      Sunt date reale, luate din contabilitatea Consiliului județean. Apoi, nu poți prevede 
pentru funcționare 48,40 % și să cheltui 80 %.  
       În secțiunea ”dezvoltare” avem o discrepanță între partea de venituri și cea de 
cheltuieli și e normal să fie așa. În momentul în care se semnează contractul de finanțare, 
trebuie să prindem banii în buget pentru că altfel nu putem demara procedurile de 
licitație. De exemplu DJ 503 – o investiție de 50 km în valoare de 100 de milioane lei. Nu 
putem să îndepem licitația fără să avem bani în buget. Suma este prinsă la venituri și, pe 
măsură de procedurile se derulează,  într-un an, doi sau mai mult, suma este cheltuită 
etapizat. 
                Doamna vicepreședinte Fedeleș Raluca: 
          În fiecare an am prins aceste sume în buget și suntem buni la a cheltui banii pe 
salarii, papetărie și zugrăveli, mai puțin pe dezvoltarea județului. Noi doar prevedem 
sumele în buget, dar nu ne propunem și obiective, ca mai apoi să ne străduim să facem ce 
ne-am propus. Să ne spună doamna Bojă, șef serviciu Buget, care mi-a furnizat datele, 
dacă acestea sunt corecte. 
          Doamna Bojă Mariana, Direcția Economică: 
          Doamna vicepreședinte, datele pe care vi le-am dat  sunt luate din situațiile 
financiare aferente anilor 2019 – 2022, sunt publice, se află pe site-ul Consiliului 
județean, au fost raportate și validate de Direcția Județeană a Finanțelor Publice, așa cum 
le-ați cerut, pe secțiuni. Datele sunt din bugetul local, nu din bugetul județului, deci fără 
sursa 10. 
         Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 
         Probabil faceți confuzie cu banii alocați celor 3 spitale care nu se regăsesc în 
bugetul județului. Banii pentru spitale și plata salariilor angajaților lor nu se află în 
bugetul județului. 
        Doamna vicepreședinte Fedeleș Raluca: 
        Nu este vorba despre salariile medicilor. Dumneavoastră  aveți date ale bugetului de 
anul acesta, eu vorbesc despre realizările bugetelor din anii 2019 – 2022.  
         Titirișcă Florin, consilier județean: 
         Domnule președinte, este aritmetică: să presupunem că este un buget de 1000 lei 
din care v-ați propus să alocați jumatate - funcționare, jumatate – dezvoltare. Se cheltuie 
banii pentru funcționare, iar pentru dezvoltare, se cheltuie doar jumătate din ce s-a 
propus. 
         Este simplu, aveți dreptate și dumneavoastră, are dreptate și doamna Fedeleș. Este 
diferența dintre propunere și realizare. 
         Cât privește drumul expres, cum și de unde se fac exproprierile, că este același 
teren , nu are CNAIR-ul terenul lui?  
        Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 
         Este vorba despre drumul de mare viteză București – Alexandria. Am participat la 
toate întâlnirile organizate pe acest subiect și, din cele 4 variante discutate a fost aleasă 
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cea în care se fac cele mai puține exproprieri. Mare parte a obiectivului se realizează pe 
teren din domeniul public. Nu știu exact numărul exproprierilor și unde se fac. In măsura 
în care voi avea date exacte am să vi le pun la dispozitie. 
       Vrăjitoarea Emilian, consilier județean: 
       Să se înțeleagă cât se poate de clar, consilierii județeni PNL nu sunt împotriva 
salariaților Consiliului județean, spitalelor sau instituțiilor subordonate. Noi invocăm 
faptul că bugetul s-a realizat în proporție de 80 % pe secțiunea de funcționare și 20 % 
pentru dezvoltare. 
        Doamna vicepreședinte Fedeleș Raluca: 
       Consilierii județeni PNL au votat majorarea salariilor angajaților consiliului 
județean, nu se pune problema salariilor. 
      Vrăjitoarea Emilian, consilier județean: 
       Domnule președinte, anul trecut am aprobat, printr-o hotărâre a consiliului județean, 
o sumă infimă pentru realizarea unor flyere și bannere necesare informării populației 
asupra riscurilor privind incendierile miriștilor. V-am trimis o adresă, în calitate de 
președinte al ATOP,  prin care am cerut sume si pentru Inspectoratul de Jandarmi și 
Inspectoratul Județean de Poliție. La fiecare întâlnire ATOP reprezentanții acestor 
instituții solicită răspuns la această cerere. Suma solicitată, de 170.000, este infimă pentru 
bugetul Consiliului Județean 
      Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 
       Domnule Vrăjitoarea, avem alocată în buget, pentru ISU, suma de 980.000 lei și am 
cumpărat multe obiecte pentru dotarea ISU.  Nu este vorba despre valoare, dacă nu este 
legal, nici un leu nu putem aloca. Adresa despre care vorbiți, cu solicitările celor două 
inspectorate, de jandarmi și poliție, se află la  Direcția economică pentru analiză. Fiind 
prezentă în sală, doamna Putineanu Eliza, directorul executiv al direcției economice ne va 
lamuri în privița soluționării acestei cereri.  
        Doamna Putineanu Eliza: 
        Sumele solicitate pentru flyere de ISU au fost prinse în bugetul anului trecut, adresa 
a venit la finalul anului și nu a mai fost timp pentru licitație. Anul acesta suma este prinsă 
în bugetul aferent ISU. Solicitările celor două inspectorate- jandarmi și poliție, se 
încadrează în categoria ”mijloace fixe” iar legislația nu ne permite să le achiziționăm 
pentru că nu avem posibilitatea să le dăm în administrare celor 2 instituții. În 
conformitate cu prevederile Codului Administrativ noi putem să le dăm doar ”instituțiilor 
de utilitate publică”, ori instituțiile despre care vorbim nu sunt ”de utilitate publică”. 
         Vrăjitoarea Emilian, consilier județean: 
          Trebuie să vă contrazic, adresa a fost trimisă în perioada secerișului, când se 
incediau miriștile. 
         Domnul Vlad Eugen, consilier județean: 
         Domnule președinte,  am înțeles de la doamna vicepreședinte că s-ar putea să nu se 
voteze bugetul. Din câte știu, proiectul de buget s-a aflat pe site-ul instituției, în dezbatere 
publică.  Conform Legii 273, orice specialist sau nespecialist poate să depună contestație. 
Nu am văzut vreo contestație, vreun amendament depuse la acest proiect de hotărâre.  
Direcția care a elaborat documentul este direcția economică aflată în coordonarea 
doamnei vicepreședinte Fedeleș Raluca. Aseară s-au hotărât să blocheze bugetul anului 
2023. Posibil ca deciziile  privind bugetul județului să nu se ia la nivel de consilieri 
județeni, ci în alte cercuri de inspirație! 
        Domnul Cocu Bogdan, consilier județean: 
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        Domnule Vlad, mie nu-mi spune nimeni cum să votez, vă rog să nu ne jigniți. Hai să 
luăm execuția bugetară pe ultimii 6, 7 ani să vedem cum s-a dezvoltat județul. Despre 
asta este vorba. 
       Domnul Vlad Eugen, consilier județean: 
       Vreau să vă amintesc, că în nicio comisie, care are ca președinți consilieri PNL, nu s-
a dat vreun aviz negativ la buget. 
       Doamna vicepreședinte Fedeleș Raluca: 
       Am renunțat să mai depunem amendamente pentru că am observat că nici un 
amendament propus de noi nu se află în buget. Ați văzut că s-a mișcat ceva? Să spună  
cineva din aparatul consiliului județean dacă s-a întocmit vreo hârtie pentru a realiza 
măcar unul din obiectivele propuse de noi. Atunci de ce să mai depunem? 
 
       Domnul Titirișcă Florin, consilier județean: 
       Domnule Vlad, aveți dreptate. Chiar dacă în comisii avizele erau negative, 
dezbaterile și votul se dau în plen. Nu are importanță avizul dat în comisii, plenul este 
hotărâtor. 
       Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 
       Supun la vot secțiunea ”Funcționare” din cadrul bugetului propriu al județului 
Teleorman pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2026. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

       Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile. 
       Doamna Silvia Oprescu :  
       Cu 15 voturi „pentru”(14 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, Florescu 
Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Popescu Dan, Prună Maria, 
Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian), domnul  Mohora Mihăiță a ieșit din sală, secțiunea 
„Funcționare” nu a fost  adoptată. 
 
       Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:      
      Supun la vot secțiunea ”Dezvoltare” din cadrul bugetului propriu al județului 
Teleorman pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2026. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

       Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile. 
       Doamna Silvia Oprescu :  
       Cu 15 voturi „pentru”(14 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, Florescu 
Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Popescu Dan, Prună Maria, 
Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian), (domnul  Mohora Mihăiță a ieșit din sală), 
secțiunea „Dezvoltare” nu a fost  adoptată. 
       Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:    
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       Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al 
județului Teleorman pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2026. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

       Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile. 
       Doamna Silvia Oprescu :  
       Cu 15 voturi „pentru”(14 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, Florescu 
Adrian, Ivănică Relu, Mara Florică, Mițoi Ilie, Moț Petrică, Popescu Dan, Prună Maria, 
Titirișcă Florin, Vrăjitoarea Emilian),( domnul  Mohora Mihăiță a ieșit din sală), 
proiectul  de hotărâre nu a fost adoptat. 

 
Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:    
La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului 
salariilor de bază pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2026, 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 privind aprobarea bugetelor de venituri 
și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2023 
și estimările pentru anii 2024-2026, ale instituțiilor și serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Județean Teleorman . 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

       Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile. 
       Doamna Silvia Oprescu :  
       Cu 15 voturi „pentru”(14 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 bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului 
salariilor de bază pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2026, ale instituțiilor și 
serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman, nu a fost adoptat. 
         Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:    
         La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 
aprobarea utilizării sumei de 71.236 mii lei din excedentul bugetului local 
înregistrat la 31 decembrie 2022, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare în anul 2023. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 
71.236 mii lei din excedentul bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2022, 
pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2023. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

   Cu 15 voturi „pentru”(14 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 utilizării sumei de 71.236 mii lei din excedentul bugetului local înregistrat la 
31 decembrie 2022, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2023, 
nu a fost adoptat. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:    
La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat 
în unitățile de cult din județul Teleorman, pe anul 2023. 

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

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării 
numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din 
județul Teleorman, pe anul 2023. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de 
cult din județul Teleorman, pe anul 2023. 

La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre. pentru 
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 
ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului 
Județean de Urgență Alexandria, cu modificările și completările ulterioare. 

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

Supun la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență 
Alexandria, cu modificările și completările ulterioare. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016 
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privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de 
Urgență Alexandria, cu modificările și completările ulterioare. 

La punctul 18 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 
aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice, a 
contribuției persoanelor vârstnice și a contribuției susținătorilor legali ai 
persoanelor vârstnice din Centrele pentru persoane vârstnice Furculești și Cervenia 
și categoriile de venituri care vor fi luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe 
membru de familie, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului 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 costului mediu lunar de 
întreținere a persoanelor vârstnice, a contribuției persoanelor vârstnice și a 
contribuției susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele pentru 
persoane vârstnice Furculești și Cervenia și categoriile de venituri care vor fi luate 
în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie, din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2023. 
  - Cine este pentru ? 
  - Impotrivă ? 
  - Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice, a contribuției persoanelor 
vârstnice și a contribuției susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele pentru 
persoane vârstnice Furculești și Cervenia și categoriile de venituri care vor fi luate în 
calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie, din structura Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2023. 

La punctul 19 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 
aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap din 
Centrul de îngrijire și asistență Olteni, Centrul de îngrijire și asistență pentru 
persoane adulte cu dizabilități Videle și Centrul de abilitare și reabilitare pentru 
persoane adulte cu dizabilități ”Sfântul Iustin” Videle din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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 costului mediu lunar de 
întreținere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire și asistență 
Olteni, Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Videle 
și Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Sfântul 
Iustin” Videle din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Teleorman, pentru anul 2023. 
  - Cine este pentru ? 
  - Impotrivă ? 
  - Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de 
îngrijire și asistență Olteni, Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu 
dizabilități Videle și Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu 
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dizabilități ”Sfântul Iustin” Videle din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2023. 

 La punctul 20 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 
aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copiilor cu nevoi sociale și speciale 
din Centrele rezidențiale și de zi din structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 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 costului mediu lunar de 
întreținere a copiilor cu nevoi sociale și speciale din Centrele rezidențiale și de zi din 
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, 
pentru anul 2023. 
  - Cine este pentru ? 
  - Impotrivă ? 
  - Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
costului mediu lunar de întreținere a copiilor cu nevoi sociale și speciale din Centrele 
rezidențiale și de zi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Teleorman, pentru anul 2023. 

Doamna  vicepreședinte Fedeleș Raluca: 
Domnule președinte, dacă nu s-a aprobat bugetul județului mai supunem la vot 

proiectele de la numerele 21, 22 și 23? 
          Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea:  
          Să ne răspundă direcție economică, doamna director executiv, vă rog! 
           Doamna Putineanu Eliza:  
           Sumele cuprinse în bugetele spitalelor se bazează pe  transferuri din bugetul 
județului, care sunt de la Consiliul Județean și cealaltă sursă de finanțare de la Casa de 
Asigurări de Sănătate și Direcția de Sănătate Publică. 

 Doamna vicepreședinte Fedeleș Raluca: 
 Doamna secretar general, este legal să votăm bugetele spitalelor în aceste 

condiții?  
 Doamna Oprescu Silvia: 
Dacă în bugetele spitalelor sunt cuprinse și sume din bugetul județului, așa cum 

spune doamna director executiv al Direcției economice, iar bugetul nu a fost aprobat, 
cele 3 proiecte se retrag. 

Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 
În aceste condiții, retrag de pe ordinea de zi proiectele privind bugetele de 

venituri și cheltuieli ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria, Spitalului de 
Pneumoftiziologie Roșiori de Vede, Spitalului de Psihiatrie Poroschia. 
       Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
 
      Doamna vicepreședinte Fedeles Raluca: 
      Aș avea și eu o întrebare la punctul Diverse. Pentru că sunt prezenti în sală si 
domnul inspector școlar general, precum și reprezentantul direcției ce se ocupă cu 
Fonduri Europene, aș dori să ne spuneți și nouă de ce CJ Teleorman a renunțat la 
depunerea proiectului de dotare a școlilor din județ cu mobilier echipamente pentru 
laboratoate și echipamente informatice. Pentru cetățeni există o linie de finanțare 
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pentru dotare unități de învățământ cu mobilier, echipament IT, laboratoare etc, unde 
consiliul județean era eligibil să depună cererea de finanțare. După câteva întâlniri, am 
aflat că s-a hotărât a nu se mai depune acest proiect și că s-a aruncat în cârca UAT-
urilor să-și depună fiecare cererea. 
      D-nul președinte Gâdea Adrian Ionuț: 
     Vă voi răspunde imediat, dupa ce îl voi ruga și pe domnul inspector școlar general 
să vă explice, precum și pe colegii de la unitatea de implementare proiecte. Așadar, în 
primă fază, s-au transmis  adrese către toate UAT-urile din județ. Haideti sa-i ascultam 
pe colegii din aparatul de specialitate, îi dau cuvantul d-nei Gabriela Radu. 
     Doamna vicepreședinte Fedeles Raluca: 
     Dar eu vreau sa ne explicati dumneavoastră, domnule președinte, ca dumneavoastră 
ați hotărât sa se renunțe la această finanțare. 
     D-nul președinte Gâdea Adrian Ionuț: 
     Vineri am purtat o serie de discuții cu domnul inspector general, aici prezent,  
însoțit de doi colegi de la inspectoratul județean, cu doamna șef-serviciu de la Fonduri 
Europene, Gabriela Radu și cu domnul vicepreședinte Florescu care coordonează 
această direcție. În primă fază, conform ghidului de finanțare erau eligibile doar 
consiliile județene. Între timp, Ministerul Educației a realizat că este destul de 
covârșitor ca acestea  să depună cereri exclusiv și a modificat ghidul astfel incât să 
poată fi elegibile și UAT-urile. Acordurile de parteneriat care trebuiau făcute între 
consiliul județean și UAT-uri nu sunt agreeate de Banca Mondială. De asemenea, mai 
este o problemă cu predarea acestor bunuri către școli din punct de vedere al codului 
adminstrativ. Vorbim, vă dați seama, de o licitație mamut cu foarte multe loturi. Având 
în vedere aceste aspecte, am considerat această depunere a cererii de finanțare riscantă 
și inoportună. Vă rog, doamna Radu! 

Gabriela Radu, șef-serviciu DIPAP: 
Eu vreau sa subliniez ca inițial, consiliul judetean si-a asumat în  totalitate 

depunerea acestei cereri de finanțare și am constientizat volumul de muncă si 
complexitatea implementarii unui asemenea program. După ce ghidul a fost modificat, 
s-a dat posibilitatea și UAT-urilor sa depună cereri în nume propriu, sau în asociere 
pentru primăriile mai mici. S-a constatat ulterior ca au existat mai multe inadvertențe. 
De pildă, beneficiarii finali sunt școlile, acestea neputând intra efectiv în posesia 
bunurilor respective, neexistând reglementari legale sub aspectul contractului de 
custodie. Până la acest moment s-au identificat mai multi pași ce nu puteau fi realizați 
decât prin depunerea cererii  direct de catre UAT-uri. Achiziția fiind de o asemenea 
anvergură, riscam sa nu poată fi realizată în termenul contractual. Un al doilea aspect: 
pentru a se achizitiona echipamente IT, era nevoie de un aviz de la CTE, (Comitetul 
Tehnico-Economic pentru societatea informațională ) de care depinde depunerea 
aplicației. Din experiența avută cu proiectul despre dotarea ambulatoriului de la SJU 
Alexandria, a durat aproape 3 luni să obțin acest aviz. Domnul vicepreședinte Florescu 
știe ce presupune acest lucru.  Dacă fiecare UAT aplică în nume propriu, achiziția va fi 
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scindata și nu s-ar ajunge la plafonul respectiv care să necesite și acest aviz. Procedura 
de aplicare nu este grea, se completează o cerere on-line unde se trece valoarea 
estimata a nevoii respective pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala. Deci e 
nevoie de o estimare obiectivă si personalizată pentru fiecare dintre acestea. La nivel 
de consiliu județean nu puteam decât sa aplicăm pentru o dotare basic, o dotare 
standard și astfel sa nu poată fi atinse decat parțial obiectivele programului. În 
concluzie, am considerat că o astfel de cerere de finanțare depusă de consiliul județean 
ar pune în dificultate beneficiarii finali ai programului și reușita proiectului.  

Doamna vicepreședinte Fedeles Raluca: 
Deci dvs spuneți că nu eram în stare  să finalizăm procedura. 
D-na Gabriela Radu, șef-serviciu DIPAP; 
Nu spun așa ceva. Am omis să mentionez ca apelul era competitiv. Ce 

înseamnă apel competitiv? La acest proiect aplică toata țara. Trebuia configurat un 
proiect bine fundamentat, bine documentat la nivel de detaliu. S-ar fi mers pe o 
dotare basic, ceea ce nu corespundea realității si nevoilor acestor școli. Nu s-ar fi 
putut justifica necesitatea unor dotări personalizate pentru fiecare școală. 

D-na vicepreședinte Fedeles  Raluca: 
 Am înțeles. Deci nu puteam justifica necesitatea dotării pentru cele 139 

unități școlare din județ.  
D-na Gabriela Radu; 
Încerc sa spun că mult mai multe șanse de reușită erau ca fiecare UAT sa 

aplice personal sau în  parteneriat cu alte UAT-uri, asta presupune un apel 
competitiv.  

D-na vicepreședinte Fedeleș  Raluca; 
Deci ne-am dat la o parte că era mult de muncă , am trimis niște adrese la 

primari și le-am spus ”Luați și descurcați-vă singuri , sunteti pe cont propriu” și ne-
am spălat pe mâini. Vă rog să ne spuneți pentru câte componente pe PNRR a fost 
consiliul județean eligibil până acum? 

D-na Gabriela Radu: 
Pentru foarte puține.   
D-na vicepreședinte Fedeles  Raluca: 
Pentru câte componente au fost eligibile UAT-urile? Pentru toate. Deci 

pentru consiliul județean acest proiect ar fi fost primul pe PNRR care ar fi fost 
depus. 

D-na Gabriela Radu: 
Am depus si anul trecut pe PNRR un proiect pentru dotarea secției de 

oncologie a spitalului. 
D-na vicepreședinte Fedeles Raluca: 
Deci ar fi fost al doilea proiect pe acest program. Există primării care sunt 

la al șaselea proiect, cum ar fi primăria Dobrotești. Deci ei pot sa ”ducă” un 
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asemenea angajament , iar noi nu suntem în stare ca e volum mare de muncă, e o 
achizitie-mamut si alte justificări. 

D-nul Ilie  Sorin Gabriel, inspector general școlar: 
Doamna vicepreședinte, vă rog sa-mi permiteți să intervin ca să eficientizăm 

discuția. Există o listă de discuții (întrebări și răspunsuri) pe care le-am purtat cu 
Ministerul Educației, listă pe care o am în față. Voi da citire primei întrebări: 

” Consiliile județene pot depune cereri de finanțare ca leaderi de proiect în parteneriat 
încheiat cu unitațile adminstrativ-teritoriale locale?” Răspuns:” Ghidul apelurilor nu 
permite depunerea cererilor de finanțare în parteneriat. Aplicația va fi depusă de o 
autoritate publică locală care adminstreaza școlile beneficiare sau căreia i se deleagă  
aceleași atribuții ca și UAT-urilor.” 

D-na vicepreședinte Fedeleș Raluca: 
    Am înțeles. Aș vrea să o intreb pe doamna Radu sau pe domnul președinte 

când s-a purtat discuția ca noi sa depunem acest proiect în parteneriat cu cineva? S-a 
pus vreodată problema să depunem în parteneriat ca leader de proiect? Nu, a fost 
discuția sa depunem cererea noi, consiliul județean. Deci ce spuneți dvs aici nu se 
aplică la situația noastră.  Ulterior, ca să se poată da bunurile în folosință, rezolvam 
și aceste aspecte legate de implementare.  

D-nul Ilie  Sorin Gabriel, inspector general școlar: 
Doamna vicepreședinte, în calitatea pe care o aveti, știți câte consilii județene 

din țară mai aplică așa cum susțineți dumneavoastră că ar fi trebuit? 
D-na vicepreședinte Fedeles  Raluca: 
Eu am cunostință despre un număr de două consilii județene că se pregătesc: 

Vrancea și Sibiu. 
D-nul președinte Gâdea Ionuț Adrian: 
Eu și colegii mei v-am explicat. Din punct de vedere al ghidului, consiliul 

judetean nu ar fi putut sa doteze unitățile școlare, dacă nu erau aprobate aceste 
parteneriate. În ce bază sa ia consiliul județean x bănci pentru localitatea y dacă nu 
există un acord de parteneriat? Vă rog întâi sa citiți legea, apoi să întrebați. 

D-na vicepreședinte Fedeles  Raluca: 
    Vorbesc strict de depunere, iar acordurile de parteneriat s-ar fi încheiat în 

perioada de implementare. Să nu confundăm depunerea cu implementarea.  
D-nul președinte Gâdea Adrian Ionuț: 
Dați-mi voie să vă reamintesc de o speță similară, respectiv parteneriatul cu 

ADR SudMuntenia, pentru reablitarea energetica a unor imobile din patrimoniul 
public și privat din județ. ADR Sud Muntenia este cel care gestionează  proiectul, 
inclusiv licitația legată de DALI-uri, dar nu putea sa facă un DALI pt un imobil al 
Consiliului Județean Teleorman dacă nu existau  semnate si aprobate aceste acorduri 
de parteneriat și astfel să poată fi demarată procedura de licitație. ADR Sud 
Muntenia nu putea sa faca o licitați pentru reabilitare energetica pentru Biblioteca 
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județeană sau Muzeul județean, fara să aibă un acord de parteneriat cu mine, 
consiliul județean. 

D-na Radu Gabriela: 
Dacă îmi permiteți, ca să înțelegeți, în primul rând TVA-ul la acest proiect era 

neeligibil, fiecare UAT trebuind să-și asume partea neeligibilă. Parteneriatele erau 
absolut obligatorii, aceste bunuri se cumparau și intrau in patrimoniul județului.  

D-na vicepreședinte Fedeleș  Raluca: 
De ce puneți problema glodului de sare? Am fi continuat implementarea ca si 

ceilalți aplicanți. Multe dintre UAT-uri nu vor aplica pentru acest program și atunci 
nu vi se pare nedrept pentru acei  copii să fie privați de acele dotări, pentru că  noi 
nu ne-am asumat implemenatrea proiectului? 

D-nul Ilie Sorin Gabriel, inspector general școlar: 
Cu tot respectul, vă rog sa-mi permiteti sa vă explic de ce decizia luată vine în 

sprijinul acoperirii nevoilor de dotare despre care vorbiți. Cum vă spuneam, marea 
majoritate a consiliilor județene au renunțat la a aplica în calitate de leader de 
proiect pentru ca si-au dat seama că există riscuri mai mari sa nu atingă dezideratele 
acestuia. În primă fază, sunt de acord cu dumneavoastră, puteam sa depunem 
cererea. Dar ar fi însemnat să mă duc să cumpăr pâine pentru că am nevoie de pâine, 
dar să mă întorc acasă cu biscuiți. Deci odată cu depunerea trebuie să văd și pasul 
următor. Orice profesor gândește așa. Dumneavoastră susțineți contrariul. 

 Vă informez că zece inspectori școlari sunt blocați, eu nu pot să-mi  
desfășoar activitațile, pentru ca acest PNRR, și sunt de acord cu ministerul, acest 
program trebuie implementat pentru binele copiilor. În acest moment nu există decât 
o unitate școlară, cea de la Cosmești, care spune că nu vrea să intre în acest proiect. 
De ce fiecare UAT are mai multe șanse de reușită decât prin intermediul consiliului 
județean? V-a explicat d-na Radu mai devreme. Eu vă spuneam că zece inspectori 
sunt blocați doar la etapa de analiză a nevoilor, ori această analiză trebuie să fie 
corectă, coerentă, să răspundă realității. Eu dacă nu verific toate solicitările primite 
de la directorii școlilor, s-ar putea sa ratez finanțări foarte importante. Am știință, de 
asemenea, ca foarte multe UAT-uri erau deja retrase când s-au purtat aceste discuții. 
Dumneavoastră, doamna vicepreședinte, acuzati acum ca președintele consiliului 
județean a luat această decizie. Nu, această hotărâre s-a luat avănd în vedere foarte 
mulți factori. Vă spun cu mâna pe inimă că nu iau decizii decât în  folosul copiilor. 
Ministerul Educației și cei de la Banca Mondială au început cu noi  pregatirile 
pentru acest program încă din vară, cu inspectorii și cu contabilii-șef. Ne-am dus de 
nenumărate ori la Bucuresti si ne-am întâlnit cu ministrul și cu secretarii de stat. În 
urma analizelor efectuate, și-au dat seama ca nu poate să ducă ministerul acest 
proiect și s-au îndreptat către inspectoratele școlare. Acestea, la rândul lor, nu 
dispun de specialiști în implementarea fondurilor europene si s-a notificat ministerul 
despre această realitate. Astfel, s-a decis să se ia această greutate și de pe umerii 
inspectoratelor școlare și să se transmită către UAT-uri. Și astfel am ajuns în acest 
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punct. După părerea mea, mai multe șanse are, sa zicem Primăria Cosmești, să 
depună singură acest proiect și sa-l câștige. Ganditi-vă, de exemplu, câte banci ar fi 
trebuit sa comande consiliul județean pentru toate unitățile școlare din județ. Dacă se 
introduceau aceste cifre in SEAP cine ar fi aprobat o asemnea achizitie? Vorbim 
despre un număr de 17500 de bănci.  

Doamna vicepreședinte Fedeles Raluca: 
Nici nu s-a câștigat proiectul si noi discutăm despre bănci? Deci nu am fost in 

stare sa depunem proiectul pentru că este prea mare și prea greu.  
Domnul președinte Gâdea Adrian Ionut: 
Doamna vicepreședinite, v-am ascultat cu mare atenție și vă rog sa-mi 

permiteți și mie să-i dau cuvântul si domnului consilier Pisică Mihai. 
Domnul Pisică Mihai, consilier județean: 
Mulțumesc frumos, domnule președinte. Vreau doar să o întreb pe doamna 

vicepreședinte cum crede dânsa, pe partea de implementare, că se poate implementa 
altceva față de proiectul pe care îl depui. Partea de implementare nu poate avea alt 
conținut decât partea de depunere. La  implementare, practic implementezi ceea ce 
ai depus. Mulțumesc! 

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionut: 
Domnule inspector general, o întrebare scurtă: câte unități adminstrativ 

teritoriale  s-au retras  înainte de a primi această adresă de notificare de la consiliul 
județean? 

D-nul Ilie Sorin Gabriel, inspector general școlar 
  La acel moment aveam cunoștință despre un număr de 27 de UAT-uri.  

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionut: 
Mulțumesc. Consider că argumentele prezentate aici au fost pertinente, având 

în vedere și precedentul cu ADR SudMuntenia. Dacă nu foloseați acest subiect 
pentru propagandă  ieftina, daca v-ar fi păsat de elevii din județ, ați fi votat hotărarea 
pentru repararea acoperișului școlii din Turnu Măgurele. Ați votat împotriva acestui 
proiect două, trei ședințe la rând.  

Acestea fiind spuse, dacă nu aveți alte probleme de dezbătut,  declar lucrările 
ședinței inchise. Vă mulțumesc pentru participare și vă urez tuturor un week-end 
plăcut! 

 
 
      Președinte                                      Secretar general al județului 
Adrian Ionuț Gâdea                                      Silvia Oprescu 
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