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 R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN 

 
 

Proces verbal  
  al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  

din data de 10 februarie 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. 179 alin. (2) lit. ”b” coroborate cu cele ale art. 
182 alin. (4) din Codul Administrativ, prin dispoziția nr. 67 din 7 februarie 2023 a fost 
convocat consiliul județean în ședință extraordinară. Ședința consiliului județean se 
desfășoară în sistem videoconferință prin intermediul aplicației ZOOM, cu sprijinul 
Serviciului Informatic, locul de desfășurare considerându-se la sala mare de ședințe a 
Consiliului Județean Teleorman. 
         Sunt prezenți în sala de ședință 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: 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 –  Spitalul 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 (Comănescu Lefterie, Moț Petrică, 
Titirișcă Florin 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. 
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Procesul - verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data 
de 27 ianuarie 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 ordinare a 
Consiliului Judeţean, din 27 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 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 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 
 
3. 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 
 
4. 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 
 
5. 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 
 
6. 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 
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7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea 
inventarului bunurilor din domeniul public al Județului Teleorman, cu 
modificările și completările  ulterioare. 
 Inițiator: Adrian Ionuț Gâdea, președintele Consiliului Judeţean 
Teleorman 

 
 Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi propun suplimentarea acestuia 
cu Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor pentru procedura având 
ca obiect ”Delegare a gestiunii serviciilor publice de transport județean de 
persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului 
Teleorman”. 

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

 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi. 
 
 Înainte de a merge mai departe, menționez că, în conformitate cu prevederile art. 
228 din Codul administrativ, în situația în care un consilier județean are interes 
patrimonial în problema supusă dezbaterii are obligația să anunțe la începutul ședinței 
interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective pentru a nu lua parte la 
deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe proiectul ordinii de zi. 
 Avem astfel de situații?  

La primul punct 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. 
 Pentru acest proiect de hotărâre doamna vicepreședinte Raluca Fedeleș a inițiat și 
depus amendamente atât la secțiunea ”funcționare” cât și la secțiunea ”dezvoltare”. M-
am uitat peste aceste amendamente și voi vota ”împotrivă” din următoarele 
considerente: Amendamentul propune la secțiunea ”funcționare” alocarea unei sume de 
bani către ATOP și altă sumă pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor. In 
legătură cu acordarea sporului pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, sunt 
suspiciuni legate de legalitatea acordării acestuia. Nu avem nimic împotriva acordării 
acestui spor,  nici eu nici colegii din aparatul de specialitate. Propun să fie trimisă o 
adresă Curții de Conturi prin care să se solicite punctul de vedere al instituției care 
verifică modalitatea cheltuirii banilor publici. In funcție de răspuns, să se acorde în 
continuare acest spor, sau nu. 
       In legătură cu suma pentru achiziționarea unor bunuri pentru ATOP am mai 
discutat și data trecută. Doamna director al Direcției economice, vă rog să ne spuneți ce 
prevăd  actele normative în raport cu această solicitare. 
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       Doamna Putineanu Eliza: 
       O parte din bunurile solicitate nu pot fi achiziționate și nici date în administrare 
instituțiilor care au solicitat, întrucât legislația nu ne permite acest lucru.   
       Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 
       Dacă nu mai sunt alte observații, supun la vot amendamentul depus pentru 
secțiunea ”Funcționare”.  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

        Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile. 
        Doamna Silvia Oprescu :  
        Cu 17 voturi „pentru” și 15 voturi „împotrivă” domnul președinte Gâdea Adrian și 
grupul consilierilor PSD (Broșteanu Andreea, Ciocîrlan Marius, Ene Mioara, 
Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim Mircea, Nicolae Florin, 
Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe Marioara, Vlad Eugen, Voicilă 
Florea),  amendamentul a fost adoptat 
        Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 
        Amendamentul la secțiunea ”Dezvoltare” are în vedere investiții cu transferuri 
către Unități Administrativ Teritoriale care includ: locuri de joacă pentru copii, terenuri 
de sport, platforme de gunoi, creșe, DJ 601D, Spitalul de Oncologie, centre ISU. 
        In legătură cu transferul sumelor de bani din excedentul județului către anumite 
UAT-uri, trecute în anexa la amendamentul depus, voi vota ”împotrivă” din următoarele 
considerente: 
         Pentru obiectivul Spital de oncologie, vreau să vă informez că suntem în 
procedura de licitație, se lucrează la caietul de sarcini în vederea construirii unui corp 
nou de clădire pentru cele două secții: Oncologie și Dermato-venerice. Fondurile pentru 
acest obiectiv sunt luate din excedentul județului. Tot din excedent este finanțată și  
reabilitarea corpului C a Spitalului Județean de Urgență Alexandria. Dacă între timp va 
apărea oportunitatea obținerii fondurilor europene pentru acestă lucrare, vom aplica.  
       Alte două obiective, tot din excedent sunt: un Cămin de bătrâni la Plosca, pentru 
care  suntem în procedură de licitație și construirea unui imobil  cu aceeași destinație  la 
Olteni, pentru care a fost aprobată documentația. Mai avem DJ 653 care face legatura 
între  comuna Crîngeni și județul Olt, cu o valoare de 33 milioane lei. Din programul 
”Anghel Saligny” am primit pentru acest drum suma de 11 milioane, urmând ca 
diferența să fie suportată din bugetul local. Deci, excedentul județului se va cheltui pe 
investițiile menționate, aflate în diferite stadii procedurale. 
         Așadar, nu sunt probleme  cu spitalul de oncologie și nici cu DJ 601D care face 
legătura între județul Giurgiu și Crevenicu. In legătură cu celelalte obiective propuse, 
voi face precizări care să justifice votul negativ. Codul administrativ, la art 173 alin.(1), 
menționează atribuțiile Consiliului județean , respectiv :”atribuții privind dezvoltarea 
economico-socială a județului; atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes 
județean”. La alin.(8) art. 173 este următoarea prevedere:” Consiliul județean poate 
asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de 
administrare, lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și funcționarea 
clădirilor în care își desfășoară activitatea autorități sau instituții publice a căror 
activitate prezintă un interes județean.” 
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       In privința excedentului, acesta se utilizează potrivit Legii nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale prevede, la lit a.) ”ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii 
de dezvoltare”; la lit. b):”pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 
decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul 
curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor  lit. a)”; la lit. c) 
”pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și 
dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar” 
       Referitor la platformele pentru colectarea deșeurilor, 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. 
      In legătură cu înființarea platformelor pentru depozitarea deșeurilor, în anul 2022 a 
fost transmisă primăriilor, o adresă prin care erau informate cu oportunitatea de a obține 
până la 800.000 euro, finanțare cu fonduri europene pentru înființarea acestor platforme. 
Urmare a adreselor trimise de Consiliul județean, 12 primării din județ au depus cereri 
de finanțare. 
      Referitor la acest obiectiv, Ordonanța nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților 
stipulează, la art.7 alin 1) .”In aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe consiliile 
județene sunt obligate să acorde asistență tehnică, sprijin și îndrumare autorităților 
administrației publice locale, în condițiile legii, pentru amenajarea unor locuri speciale 
de depozitare și colectare a gunoaielor și deșeurilor menajere”.   
       Legea 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, art.2 
alin.(2):”Consiliile locale, cultele recunoscute de lege, persoanele juridice și fizice 
autorizate pot înființa, conform legii, unități de educație timpurie, și anume: creșe, 
grădinițe, centre de zi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”Legea definește în 
mod clar care sunt instituțiile care pot înființa aceste unități, iar Consiliul județean nu se 
regăsește printre acestea. 
        In ceea ce privește înființarea centrelor pentru situații de urgență, precizez că 
potrivit art.1, alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, 
serviciile de urgență profesioniste se constituie în județe și în municipiul București ca 
servicii publice în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, iar, 
conform alin(4) al aceluiași articol, serviciile de urgență voluntare se constituie ca 
servicii publice descentralizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor, orașelor 
și comunelor, autoritatea deliberativă județeană neavând niciun fel de atribuții în acest 
sens.” 
     Doamna Fedeleș Oana Raluca: 
     Inainte de inițierea acestor amendamente am sunat toți primarii din județ. Cei care au 
răspuns și au fost de acord cu propunerile noastre se regăsesc  în anexa la amendament.  
     In legătură cu cele spuse de domnul președinte, prin hotărâri ale Consiliului județean 
sau consiliilor locale vom încheia parteneriate cu autoritățile publice locale pentru 
realizarea acestor investiții. Sunt primari care au identificat deja terenurile pentru 
investițiile propuse. 
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     In ceea ce privește legalitatea, ați invocat, domnule președinte, posibilitatea de a 
folosi excedentul bugetar pentru secțiunea de dezvoltare. Vom include amendamentele 
în secțiunea de dezvoltare și putem face finanțarea din excedent.  
     In propunerile noastre, ne-am inspirat de la consilii județene care au încheiat astfel 
de parteneriate, cum ar fi: Bihor, Cluj, Prahova. Acolo de ce se poate și la noi nu? 
      Domnul Vrăjitoarea Emilian: 
      Domnule președinte, consider că bugetul județului trebuie folosit în interesul 
cetățenilor județului. Doamna vicepreședinte Raluca Fedeleș a venit cu exemple de bune 
practici de la județe care sunt mai dezvoltate decât noi. Rog colegii să țină cont de 
propunerile noastre și de exemplele altor județe care au contracte de parteneriat.   
      Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 
      Am studiat cu atenție Hotarârea Consiliului Județean Bihor care este anterioară 
apariției Ghidului de finanțare a platformelor de colectare a deșeurilor prin care UAT -
urile pot beneficia de 800.000 euro, bani europeni. 
       Consiliul Județean Teleorman este într-un proiect cu fonduri europene, un complex 
de investiții, pentru Depozitul Central de la  Mavrodin, din care o parte se referă la  
construirea unor centre de colectare pentru deșeuri. 
        Supun la vot amendamentele la secțiunea dezvoltare. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

       Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile. 
       Doamna Silvia Oprescu :  
       Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 15 ”împotrivă”( consilieri județeni PSD plus 
votul președintelui, Gâdea Adrian, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan Marius, Ene Mioara, 
Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim Mircea, Nicolae Florin, 
Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe Marioara, Vlad Eugen, Voicilă 
Florea)  amendamentele au fost adoptate. 

      Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 
      Acum voi da citire celor două secțiuni, de funcționare și dezvoltare, ale bugetului 
propriu al județului Teleorman pe anul 2023  pe care le voi supune votului 
dumneavostră. 
       Supun la vot secțiunea dezvoltare. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

       Cu unanimitate de voturi a fost adoptată secțiunea funcționare a bugetului propriu 
al județului Teleorman pe anul 2023 
        Supun la vot secțiunea de funcționare. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
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       Cu unanimitate de voturi a fost adoptată secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu 
al județului Teleorman pe anul 2023 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al 
județului Teleorman pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2026, în 
integralitatea sa. 

 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024-
2026. 

La punctul doi 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. 

Doamna Fedeleș Raluca: 
Vreau să ne spună șeful serviciului buget dacă amendamentele adoptate au impact 

asupra acestui proiect de hotărâre. 
Doamna Putineanu Eliza: 
Da, are impact asupra anexei nr.6. 
Doamna Fedeleș Raluca: 
 Domnule președinte, vreau să formulez un amendament verbal, pentru care,  

potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului județean, vă solicit 
acordul.  
 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 
           Sunt de acord. 

Doamna Fedeleș Raluca: 
 Propun modificarea anexei nr.6 în conformitate cu amendamentele propuse și 

adoptate. 
 Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 

           Supun la vot amendamentul propus de doamna vicepreședinte Raluca Fedeleș. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

       Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile. 
       Doamna Silvia Oprescu :  
       Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 15 ”împotrivă”( consilieri județeni PSD plus 
votul președintelui, Gâdea Adrian, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan Marius, Ene Mioara, 
Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim Mircea, Nicolae Florin, 
Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe Marioara, Vlad Eugen, Voicilă 
Florea)  amendamentul au fost adoptat. 

      Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 
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     La anexa nr. 6 a acestui proiect de hotărâre este o eroare materială. Rog să fie 
îndreptată această eroare materială, respectiv titulatura de Serviciul Public de Evidență a 
Persoanelor să fie  înlocuită cu Direcția Județeană pentru Evidență a Persoanelor 
Teleorman. 
     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, în integralitatea sa. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat 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. 

La punctul trei 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. 
 Pentru acest proiect de hotărâre doamna vicepreședinte Raluca Fedeleș a inițiat și 
depus un amendament. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestuia, vă rog să le prezentaţi. 
          Supun la vot amendamentul. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

       Doamna secretar general, vă rog să prezentați voturile. 
       Doamna Silvia Oprescu :  
       Cu 17 voturi „pentru”, grupul PNL și 15 ”împotrivă”( consilieri județeni PSD plus 
votul președintelui, Gâdea Adrian, Broșteanu Mioara, Ciocîrlan Marius, Ene Mioara, 
Gheorghescu Daniel, Ilie Sorin, Mihalcea Claudiu, Nicodim Mircea, Nicolae Florin, 
Petculescu Marian, Pisică Mihai, Simion Dumitru, Toțe Marioara, Vlad Eugen, Voicilă 
Florea)  amendamentul a fost adoptat. 

      Domnul președinte Adrian Ionuț Gâdea: 
      Supun la vot proiectul de hotărâre privind 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, în integralitatea lui. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat 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. 

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență 
Alexandria pe anul 2023. 
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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 al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2023. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 
2023. 

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie 
Roșiori de Vede 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 bugetului de venituri 
și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede pe anul 2023. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede pe 
anul 2023. 

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia 
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 bugetului de venituri 
și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2023. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2023. 

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 
21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor din 
domeniul public al Județului 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 nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind 
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reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al Județului 
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. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 
privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al 
Județului Teleorman, cu modificările și completările  ulterioare. 

La următorul punct  de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre 
privind aprobarea modificărilor pentru procedura având ca obiect ”Delegare a 
gestiunii serviciilor publice de transport județean de persoane prin curse regulate 
în aria teritorială de competență 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 modificărilor pentru 
procedura având ca obiect ”Delegare a gestiunii serviciilor publice de transport 
județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a 
județului Teleorman”. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
modificărilor pentru procedura având ca obiect ”Delegare a gestiunii serviciilor publice 
de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a 
județului Teleorman”. 

Înainte de a declara încheiate lucrările ședinței fac precizarea că odată cu 
transmiterea materialelor ați primit și Planul Strategic al Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică Teleorman pe anul 2023. 

 Ordinea de zi fiind epuizată, declar încheiate lucrările ședinţei și vă mulţumesc 
pentru participare. 

 
 
 
    Președinte                                                   Secretar general al județului 
 
Adrian Ionuț Gâdea                                                    Silvia Oprescu 


