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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 16 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. 179 alin. (2) lit. ”b” coroborate cu cele ale art. 
182 alin. (4) din Codul Administrativ, prin dispoziția nr. 38 din 12 ianuarie 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,) și funcționari publici din 
aparatul de specialitate. 
 
        In calitate de invitat, Iuliana Epure – Direcția pentru Agricultură Teleorman.   
        Pentru a stabili dacă există cvorum de prezență necesar pentru desfășurarea legală a 
acestei ședințe, doamna Silvia Oprescu , secretarul general al județului, va  proceda la 
efectuarea apelului nominal al consilierilor județeni. 

 Doamna Silvia Oprescu. 
 Mulțumesc, domnule președinte.  
În urma apelului nominal la ședinţă participă 30 consilieri din totalul de 32 

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

Procesul - verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data 
de 28 decembrie 2022, v-a fost pus la dispoziţie și îl supun aprobării dumneavoastră. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinţei ordinare a 
Consiliului Judeţean, din 28 decembrie 2022. 

 
 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. 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat privind 

cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 601B, 
Cosmești (DJ 601C) – Siliștea (DJ 701), km 14+540 – km 22+704 (L= 8,164 km)”. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat privind 

cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 612, 
Rădoiești (DJ 601C) – Săceni (DJ 612A), km 64+371 – km 76+172 (L=11,801 km)”. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat privind 

cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 612 
Călinești (DJ 703) – Antonești km 48+080 – 55+594 (7,514 km)”. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat privind 

cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 504, 
limită județ Giurgiu – Cernetu, km 30+000 – 42+060, L=12,060 km.” 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat privind 

cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții ”Reabilitare DJ 601B, 
Blejești (DJ 503) – Cosmești (DJ 601C), km 6+038 – 14+540 (L=8,502 km)”. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor 

agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2023. 
Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde 

de pe pajiști, pentru anul 2023. 
Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
8. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului 

Județean Teleorman nr. 893 din 29.12.2022 privind rectificarea bugetului propriu 
al județului Teleorman pe anul 2022 și a bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 
2022 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean 
Teleorman. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
9. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-

teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 
14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2024-
2026. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
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10. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale a sumei de 38.176 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe 
venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2023. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
11. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale, pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 20.000 mii lei 

din excedentul bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2022, pentru finanțarea 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2023. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
Supun la vot proiectul ordinii de zi. 
  - 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 devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării 
obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 601B, Cosmești (DJ 601C) – Siliștea (DJ 
701), km 14+540 – km 22+704 (L= 8,164 km)”. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general 
actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții 
”Modernizare DJ 601B, Cosmești (DJ 601C) – Siliștea (DJ 701), km 14+540 – km 
22+704 (L= 8,164 km)”. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 
investiții ”Modernizare DJ 601B, Cosmești (DJ 601C) – Siliștea (DJ 701), km 14+540 – 
km 22+704 (L= 8,164 km)”. 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării 
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obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 612, Rădoiești (DJ 601C) – Săceni (DJ 
612A), km 64+371 – km 76+172 (L=11,801 km)”. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general 
actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții 
”Modernizare DJ 612, Rădoiești (DJ 601C) – Săceni (DJ 612A), km 64+371 – km 
76+172 (L=11,801 km)”. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 
investiții ”Modernizare DJ 612, Rădoiești (DJ 601C) – Săceni (DJ 612A), km 64+371 – 
km 76+172 (L=11,801 km)”. 

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre  privind 
aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării 
obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 612 Călinești (DJ 703) – Antonești km 
48+080 – 55+594 (7,514 km)”. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general 
actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții 
”Modernizare DJ 612 Călinești (DJ 703) – Antonești km 48+080 – 55+594 (7,514 
km)”. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 
investiții ”Modernizare DJ 612 Călinești (DJ 703) – Antonești km 48+080 – 55+594 
(7,514 km)”. 

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării 
obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 504, limită județ Giurgiu – Cernetu, km 
30+000 – 42+060, L=12,060 km.”. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general 
actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții 
”Modernizare DJ 504, limită județ Giurgiu – Cernetu, km 30+000 – 42+060, 
L=12,060 km.” 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 
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investiții ”Modernizare DJ 504, limită județ Giurgiu – Cernetu, km 30+000 – 42+060, 
L=12,060 km.” 

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării 
obiectivului de investiții ”Reabilitare DJ 601B, Blejești (DJ 503) – Cosmești (DJ 
601C), km 6+038 – 14+540 (L=8,502 km)”. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general 
actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții 
”Reabilitare DJ 601B, Blejești (DJ 503) – Cosmești (DJ 601C), km 6+038 – 14+540 
(L=8,502 km)”. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 
investiții ”Reabilitare DJ 601B, Blejești (DJ 503) – Cosmești (DJ 601C), km 6+038 – 
14+540 (L=8,502 km)”. 

La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în 
natură, pentru anul 2023. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al 
produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2023. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea 
prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 
2023. 

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2023. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru 
masa verde de pe pajiști, pentru anul 2023. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea 
prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2023. 

La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 893 din 
29.12.2022 privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 
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2022 și a bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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 validarea Dispoziției 
Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 893 din 29.12.2022 privind 
rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2022 și a bugetelor 
de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale instituțiilor și serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind validarea 
Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 893 din 29.12.2022 privind 
rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2022 și a bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea 
Consiliului Județean Teleorman. 

La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din 
taxa pe valoarea adăugată și din cota de 14% din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2024-2026. 

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

 Supun la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din taxa pe valoarea adăugată 
și din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 
pentru anii 2024-2026. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe 
unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din taxa pe valoarea adăugată 
și din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru 
anii 2024-2026. 

La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre  privind 
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 38.176 mii lei, 
corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul 
de stat în anul 2023. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale a sumei de 38.176 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% 
din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2023. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
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Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe 
unități administrativ-teritoriale a sumei de 38.176 mii lei, corespunzătoare cotei de 6% 
din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2023. 

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre  privind 
repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2023 și estimări 
pentru anii 2024-2026. 

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea sumei defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 
județene și comunale, pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind repartizarea 
sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale, pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026. 

La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre  privind 
aprobarea utilizării sumei de 20.000 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. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 
20.000 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 ? 

Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
utilizării sumei de 20.000 mii lei din excedentul bugetului local înregistrat la 31 
decembrie 2022, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2023. 
 Înainte de a declara încheiate lucrările ședinței vă rog să-mi comunicați dacă aveți 
obiecțiuni sau propuneri pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Alexandria pentru anul 
2023, plan care v-a fost transmis pe e-mail odată cu documentele de convocare pentru 
ședință. 

 Nu sunt. În aceste condiții, epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările 
ședinţei și vă mulţumesc pentru participare. 

 
       Președinte                                                    Secretar general al județului 
Adrian Ionuț Gâdea                                                        Silvia Oprescu  
 


