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R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN 

 
PROCES VERBAL  

 al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  
din data de 26 iulie 2013 

 
 Bună ziua, stimaţi colegi, 
 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în şedinţă ordinară pentru astăzi, 26 
iulie 2013, prin dispoziţia nr. 401 din 19 iulie 2013. 

La şedinţă participă 30 consilieri din totalul de 31 consilieri în funcţie, lipsind 
doamna Toţe Marioara, şedinţa de consiliu este legal constituită, astfel încât autoritatea 
publică judeţeană poate să adopte hotărâri valabile. 
 
  Fiind şedinţă publică, aşa cum prevede Legea administraţiei publice locale, 
anunţul cu ordinea de zi a fost adus la cunoştinţă dumneavoastră şi locuitorilor judeţului 
Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat şi pe site-ul Consiliului judeţean. 

 
Participă, în calitate de invitaţi, directori şi funcţionari publici din aparatul de 

specialitate al Consiliului judeţean, conducători ai unor instituţii din subordine, precum şi 
reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale. 

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

12 iunie 2013, v-a fost pus la dispoziţie şi îl supun aprobării dumneavoastră. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean, din 12 iunie 2013. 
 

Doamnelor şi domnilor, 
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din 

Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comitetului judeţean de analiză a 
problemelor persoanelor cu handicap, pe lângă Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman. 

 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Teleorman nr. 74 din 27 mai 2013. 
  
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Teleorman nr. 75 din 27 mai 2013. 
 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Teleorman nr. 76 din 27 mai 2013. 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al 
judeţului, pentru trimestrul II al anului 2013. 

 
6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare a judeţului 

Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman la Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Muntenia, pentru anul 2013.  

 
7. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Teleorman nr. 48 din 8 aprilie 2013.  
 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei de sedinţă pentru 
membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională, din cadrul Centrului 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman. 

 
9.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Teleorman pe anul 2013. 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al SC Piscicola Teleorman SRL.  

 
11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de activitate şi al 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SC Piscicola Teleorman 
SRL. 

 
12.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Teleorman nr. 44 din 4 martie 2013. 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman. 

 
14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Teleorman. 
 
15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

ale Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” –  Teleorman. 
 
16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

ale Muzeului Judeţean Teleorman. 
 
17.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Informatic. 
 
18.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

ale Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională. 
 
19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

ale Serviciului de Deservire Pază şi Protocol Teleorman. 
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20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

ale Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale 
Teleorman. 

 
21.  Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Centrului 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Teleorman. 

  
22.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Teleorman nr. 18 din 31 ianuarie 2013. 
 
23.  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de management organizat în 
vederea încredinţării managementului Centrului Judeţean de Conservare şi 
Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman.  

 
24.  Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile din proprietatea publică 

a statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor 
Climatice – Administraţia Naţională ,,Apele Române”, în proprietatea publică 
a judeţului Teleorman şi administrarea Consiliului Judeţean Teleorman. 

 
25.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitara ,, Teleormanul”. 

 
26.  Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean 

Teleorman a drumului de interes local DC 42 Măldăeni-Stejaru, km 0+000-
2+000, L=2,000 km, din administrarea Consiliului Local al comunei Măldăeni. 

 
27.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009. 
 

28.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010. 

 
29. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a 

judeţului Teleorman. 
 

30.  Diverse. 
 

După publicarea în presă a proiectului ordinii de zi, s-au mai iniţiat patru proiecte 
de hotărâri, şi anume: 

- Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Consiliului Judeţean, prevăzut în bugetul propriu al judeţului pe 
anul 2013, bugetului local al comunei Ştorobăneasa. 
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- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Teleorman nr. 50 din 8 aprilie 2013. 
- Proiect de hotărâre privind numirea în funcţia de director al Căminului pentru 
Persoanele Vârstnice Cervenia – serviciu public de interes judeţean. 
- Proiect de hotărâre privind numirea în funcţia de director al Căminului pentru 
Persoanele Vârstnice Furculeşti – serviciu public de interes judeţean. 

 Având în vedere că unul dintre aceste proiecte priveşte alocarea unei sume de bani, 
propun ca proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului 
Teleorman pe anul 2013, să fie trecut la punctul 29 de pe ordinea de zi. 
  

Supun la vot proiectul ordinii de zi cu modificarea şi completarea prezentată.  
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi modificat şi completat. 
 
Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru 
legalitate de secretarul judeţului.  

Înainte de a merge mai departe, ţin să precizez că, în conformitate cu prevederile 
art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua 
parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul judeţean 
care fie personal, fie prin soţ, soţie, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes 
patrimonial în problema supusă dezbaterii. 

Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoştinţă pentru ca abţinerea 
de la deliberarea şi adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei 
şedinţe. 

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
înfiinţarea Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, pe 
lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman. 

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, preşedintele comisiei juridice să prezinte 
raportul de avizare. 

Domnul Vlad Eugen Ovidiu. 
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind înfiinţarea 

Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, pe lângă Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, în vederea aprobării. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
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În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind înfiinţarea 
Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, pe lângă Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman. 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 74 din 27 mai 2013. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

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

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 74 din 27 mai 2013, în vederea 
aprobării. 
  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 

anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 74 din 27 mai 2013. 
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 75 din 27 mai 2013. 
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 

prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
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Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 75 din 27 mai 2013, în vederea 
aprobării. 
  
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 

anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 75 din 27 mai 2013. 
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 76 din 27 mai 2013. 
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 

prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

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

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 76 din 27 mai 2013, în vederea 
aprobării. 
  
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 

anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 76 din 27 mai 2013. 
La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului, pentru trimestrul II al anului 2013. 
Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 

prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
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- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

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

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetului propriu al judeţului, pentru trimestrul II al anului 2013, în vederea 
aprobării. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

execuţiei bugetului propriu al judeţului, pentru trimestrul II al anului 2013. 
La punctul şase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

aprobarea contribuţiei financiare a judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean 
Teleorman la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, pentru anul 2013.  

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Domnul Pîrjol George. 
 Câţi angajaţi sunt la Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Muntenia? 
 Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
 La noi, la Alexandria, sunt doi reprezentanţi, numărul total de angajaţi ai Agenţiei 
nu-l ştiu cu exactitate. 
 Domnul Pîrjol George. 
 Totuşi, conform anexei nr.1 – buget ADR Sud Muntenia 2013 la hotărârea privind 
aprobarea bugetului agenţiei, sunt cam mari primele de vacanţă. 
 Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
 Este un organism intermediar, un organism cu o activitate foarte mare, au nişte 
organe de conducere care aprobă aceste hotărâri, ceea ce se întâmplă la nivelul judeţului 



 8

Teleorman, contribuţia este una corespunzătoare şi pentru celelalte şase judeţe membre 
ale agenţiei. 
 Domnul Izină Ion. 
 Domnule preşedinte, am şi eu rugămintea la dumneavoastră, dacă există 
posibilitatea, ca reprezentanţii agenţiei din Teleorman să ne prezinte un raport în care să 
fie evidenţiate proiectele judeţului ca şi coparticipanţi, până la şedinţa următoare. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
O obligaţie în sensul ăsta nu au, dar o să rog ca la şedinţa următoare să prezinte un 

raport estimativ. La adunarea comunelor din data de 7 iunie a.c. a participat şi domnul 
director de la Călăraşi care a făcut o prezentare referitoare la proiectele în derulare ale 
judeţului Teleorman. 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare a 
judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman la Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Muntenia, pentru anul 2013.  
 
 Supun la vot proiectul de hotărâre.  
 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

contribuţiei financiare a judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman la 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, pentru anul 2013.  

La punctul şapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 8 aprilie 
2013.  

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

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

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre pentru completarea 
anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 8 aprilie 2013, în vederea 
aprobării.  

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru completarea 

anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 48 din 8 aprilie 2013.  
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La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
stabilirea indemnizaţiei de sedinţă pentru membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi 
Profesională, din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Teleorman. 

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

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

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea 
indemnizaţiei de sedinţă pentru membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională, 
din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman, în vederea 
aprobării. 
 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 
  - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea 

indemnizaţiei de sedinţă pentru membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională, 
din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman. 

La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SC Piscicola 
Teleorman SRL.  

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
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Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SC Piscicola Teleorman SRL, 
în vederea aprobării.  
 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SC Piscicola Teleorman SRL.  

La punctul zece de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea programului de activitate şi al bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al 
SC Piscicola Teleorman SRL. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

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

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
programului de activitate şi al bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SC 
Piscicola Teleorman SRL, în vederea aprobării. 
 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

programului de activitate şi al bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SC 
Piscicola Teleorman SRL. 
 La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 44 din 4 martie 2013. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
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- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Doamna Tîrnăcop Aurica. 
 Domnule preşedinte, aş vrea să mă explic într-un fel. La vremea respectivă, când 
am aprobat preţul produselor, din total calculaţie, pentru acea perioadă, aşa reieşeau 
preţurile. Eu am o documentaţie pentru a nu se crede că nu am gândit ce am aprobat la 
vremea respectivă. 
 Academia agricolă stabilise 1,1 lei/kg. Toate judeţele din ţară au stabilit preţul între 
0,8 – 1 leu/kg. Ce facem noi astăzi, consider că este un cadru legal, însă ceea ce este 
greşit, şi nu ştiu cum am putea interveni la nivel de ţară, este ca această evaluare să nu se 
facă aşa de timpuriu. E prea devreme, ar trebui ca în luna mai să facem această evaluare. 
De suferit au societăţile agricole şi proprietarii de pământ. Preţurile la produsele agricole 
sunt în dezavantajul lor. Proprietarii de pământ primesc de la asociaţii 400 lei/ha., ceea ce 
este foarte puţin. Eu asta am vrut să precizez. Greşeala s-a stercurat la nivel de ţară. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Ceea ce facem astăzi este perfect legal conform codului fiscal. La solicitarea 
Direcţiei Agricole Teleorman am reactualizat preţul preduselor agricole. 
 Referitor la propunerea dumneavoastră de modificare legislativă în sensul că acest 
pret să fie aprobat ceva mai aproape de perioada de recoltare, vă rog să faceţi o propunere 
scrisă. 
 Domnul Savu Adrian. 
 Eu mă abţin la acest proiect de hotărâre şi vreau să motivez abţinerea, nu înţeleg un 
lucru, când recoltele sunt bune, oamenii vor primi mai puţini bani. 
 Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Teleorman nr. 44 din 4 martie 2013, în vederea aprobării. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
 Cu 30 voturi „pentru” şi 1„abţinere” (domnul consilier Savu Adrian) s-a aprobat 
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 44 
din 4 martie 2013. 
 La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Teleorman. 

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
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Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Teleorman, în vederea aprobării. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 
 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Teleorman. 
 La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Teleorman. 

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Teleorman, în vederea 
aprobării. 
  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Teleorman. 
 La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” –  
Teleorman. 

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
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Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” –  Teleorman, 
în vederea aprobării. 
 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” –  Teleorman. 

La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Teleorman. 

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Teleorman, în vederea 
aprobării. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Teleorman. 

La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale Serviciului Informatic. 

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 
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 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Serviciului Informatic, în vederea aprobării. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Serviciului Informatic. 
 La punctul 17 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Cooperare Internă şi 
Internaţională. 

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională, 
în vederea aprobării. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională. 
 La punctul 18 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Deservire Pază şi 
Protocol Teleorman. 

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
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Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Deservire Pază şi Protocol 
Teleorman, în vederea aprobării. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Deservire Pază şi Protocol 
Teleorman. 
 La punctul 19 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean de Conservare şi 
Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman. 

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 
 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Domnul Vlad Eugen Ovidiu. 
 Domnule preşedinte, cu mare părere de rău, toate instituţiile de cultură mai pierd o 
bună parte din personal odată cu apariţia  OUG 77/2013. Rugămintea mea, şi nu numai, 
este ca bugetul anului viitor să nu fie dominuat pentru a se putea păstra aceeaşi structură 
de personal. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Vreau să fac o mică precizare. Toate aceste proiecte de hotărîri privind aprobarea 
organigramelor şi statelor de funcţii ca urmare a intrării în vigoare a OUG 77/2012, au 
vizat desfiinţarea posturilor vacante. Tot personalul angajat a rămas în continuare, ca şi 
posturile unice vacante care au fost exceptate de la prevederile acestei ordonanţe. În 
următoarea perioadă va apărea procedura privind angajarea unu la unu şi deasemenea 
ocuparea posturilor unice. 
 În legătură cu bugetul pentru anul următor, vom avea grijă astfel încât activitatea 
instituţiei să nu fie afectată. 
 Vă mulţumesc. 
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 Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de 
funcţii ale Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale 
Teleorman, în vederea aprobării. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a 
Culturii Tradiţionale Teleorman. 
 Următorul proiect de hotărâre priveşte desemnarea managerului interimar al 
Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman. În 
conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi la şedinţă. 
 La şedinţa de astăzi participă, un număr de 30 consilieri judeţeni şi subsemnatul, 
deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului judeţean prezenţi reprezintă 17. 

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Nefiind observaţii, rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de 
numărare a voturilor să-şi intre în atribuţii. 

 
x 

 
Se prezintă tehnica votării. 

x 
 
 Buletinele de vot au fost completate, urmând operaţiunea propriu zisă de votare. 

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în 
sală unde şi-a exprimat opţiunea şi apoi l-a introdus în urnă. 
 

x 
x x 

 
 Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a 
voturilor să prezinte procesul verbal. 
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 Domnul Vrăjitoarea Emilian. 
 Doamna Popa Elena Laurenţia, din totalul de 31 de voturi valabil exprimate, a 
întrunit un număr de 31 de voturi “pentru”. 
 Vă doresc succes. 
 Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Vă mulţumesc, domnule preşedinte, şi deasemenea, îi doresc succes în activitate 
doamnei Popa. 
 Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al 
Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman. 
 
 Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind 
desemnarea managerului interimar al Centrului Judeţean de Conservarea şi Promovare a 
Culturii Tradiţionale Teleorman. 

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 18 din 31 
ianuarie 2013. 

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

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

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea 
anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 18 din 31 ianuarie 
2013, în vederea aprobării. 
 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea 

anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 18 din 31 ianuarie 
2013. 
 La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru 
concursul de management organizat în vederea încredinţării managementului Centrului 
Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman.  

Rog preşedinţii comisiilor economică şi urbanism să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
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- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 
voturi. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea 
comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de 
management organizat în vederea încredinţării managementului Centrului Judeţean de 
Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman, în vederea aprobării.  
 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind constituirea 
comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de 
management organizat în vederea încredinţării managementului Centrului Judeţean de 
Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman.  

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
preluarea unor imobile din proprietatea publică a statului şi din administrarea 
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice – Administraţia Naţională ,,Apele 
Române”, în proprietatea publică a judeţului Teleorman şi administrarea Consiliului 
Judeţean Teleorman. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu o „abţinere”. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
 Domnul Ion Petre. 
 Am o observaţie privind persoana juridică care nu este numai Apele Române, 
există o suprafaţă de 90 ha de pădure, tot ale statului român administrate de Regia 
Naţională a Pădurilor şi atunci, dacă se transmite imobilul să se transmită şi suprafaţa de 
pădure, ceea ce, din punctul meu de vedere, este mai dificil. 
 Cei care au fost în consiliul judeţean în perioada 2001-2004 cunosc situaţia de la 
Grosu, unde s-a preluat decât cabana fără nici un centimetru din teren. Este bine de ţinut 
cont de această observaţie, probabil este mai bine să amânăm proiectul de hotărâre pentru 
şedinţa următoarea, sau cum doriţi dumneavoastră. 
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 Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Vă mulţumesc pentru intervenţie, vreau să fac o precizare. Am studiat foarte bine 
legislaţia. Aceste imobile figurează în hotărârea care atestă domeniul public al statului, 
avem şi avizul Ministerului Mediului privind această trecere, iar dacă cele sesizate de 
dumneavoastră sunt întemeiate, cu siguranţă proiectul Hotărârii de Guvern nu va primi 
aviz favorabil. 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind preluarea unor imobile din proprietatea 
publică a statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice – 
Administraţia Naţională ,,Apele Române”, în proprietatea publică a judeţului Teleorman 
şi administrarea Consiliului Judeţean Teleorman. 
 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
Cu 29 voturi „pentru” şi 2 „abţineri” (domnul Ion Petre şi domnul Savu Adrian) s-a 

aprobat proiectul de hotărâre privind preluarea unor imobile din proprietatea publică a 
statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice – 
Administraţia Naţională ,,Apele Române”, în proprietatea publică a judeţului Teleorman 
şi administrarea Consiliului Judeţean Teleorman. 

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

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

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, în vederea aprobării. 
 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
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În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”. 
 

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman a drumului de interes local 
DC 42 Măldăeni-Stejaru, km 0+000-2+000, L=2,000 km, din administrarea Consiliului 
Local al comunei Măldăeni. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

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

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind preluarea în 
administrarea Consiliului Judeţean Teleorman a drumului de interes local DC 42 
Măldăeni-Stejaru, km 0+000-2+000, L=2,000 km, din administrarea Consiliului Local al 
comunei Măldăeni, în vederea aprobării. 
 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind preluarea în 
administrarea Consiliului Judeţean Teleorman a drumului de interes local DC 42 
Măldăeni-Stejaru, km 0+000-2+000, L=2,000 km, din administrarea Consiliului Local al 
comunei Măldăeni. 

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
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Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

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

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009, în vederea aprobării. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009. 
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 140 din 15 
decembrie 2010. 

Rog preşedinţii comisiilor juridică şi urbanism să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

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

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010, 
în vederea aprobării. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 

anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010. 
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean, 
prevăzut în bugetul propriu al judeţului pe anul 2013, bugetului local al comunei 
Ştorobăneasa. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
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- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

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

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind alocarea unei 
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean, prevăzut în 
bugetul propriu al judeţului pe anul 2013, bugetului local al comunei Ştorobăneasa, în 
unanimitate de voturi. 
 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind alocarea unei 

sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean, prevăzut în 
bugetul propriu al judeţului pe anul 2013, bugetului local al comunei Ştorobăneasa. 

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2013. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

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

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2013, în unanimitate de voturi. 

Supun la vot rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2013, 
pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi anexe. 

Anexa nr. 1 – Secţiunea de funcţionare a bugetului propriu al judeţului Teleorman 
pe anul 2013. 

Supun la vot 00.01 Total venituri 785 mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
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- Abţineri ? 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 

Supun la vot Capitolul 48.02 Venituri proprii 785 mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Capitolul 00.12 C. Venituri nefiscale 785 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Capitolul 00.13 C1 Venituri din proprietate 785 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Capitolul 30.02 Venituri din proprietate 785 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Subcapitolul 30.02.05 Venituri din concesiuni şi închirieri 785 

mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe 30 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Subcapitolul 51.02.01.03 Autorităţi executive 30 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Articolul 10.01 Cheltuieli salariale în bani -9 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vor Articolul 10.01.01 Salarii de bază 10 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
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 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot alineatul 10.01.05 Sporuri pentru condiţii de muncă -29 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot alineatul 10.01.12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 

5 mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot alineatul 10.01.30 Alte drepturi salariale în bani 5 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Articolul 10.03 Contribuţii 9 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot alineatul 10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat  2 mii 

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

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot alineatul 10.03.02 Contribuţii de asigurări de şomaj 1 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Alineatul 10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 5 mii 

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

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Alineatul 10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă 

şi boli profesionale  1 mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Titlul 20 Titlul II Bunuri şi servicii 30 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
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- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Articolul 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Alineatul 20.05.30 Alte obiecte de inventar 20 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Articolul 20.13 Pregătire profesională 10 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Subcapitolul 54.02.05 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia 

autorităţilor locale  -100 mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Subcapitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale 100 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Titlul 51 Titlul VI Tranferuri între unităţi ale administraţiei publice 

100 mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Articolul 51.01 Transferuri curente 100 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot alineatul 51.01.24 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi 

judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii 
de extremă 100 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
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Supun la vot Capitolul 55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi           
-175 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Titlul 30 Titlul III Dobânzi -175 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Articolul 30.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne  -175 

mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot 59.02 Partea a II-a Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională           

80 mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Capitolul 62.02 Apărare 17 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Subcapitolul 60.02.02 Apărare naţională 17 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Titlul 20 Titlul II Bunuri şi servicii 17 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Articolul 20.01 Bunuri şi servicii 9 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Alineatul 20.01.09 Materiale şi prestaţii de servicii cu caracter 

funcţional  9 mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
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- Abţineri ? 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 

Supun la vot Articolul 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5 mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Articolul 20.05.30 Alte obiecte de inventar 5 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Articolul 20.30 Alte cheltuieli  3 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 3 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Capitolul 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională 63 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Subcapitolul 61.02.05 Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor  

63 mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Titlul 20 Titlul II Bunuri şi servicii 63 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Articolul 20.01 Bunuri şi servicii 10 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot 20.01.05 Carburanţi şi lubrefianţi 10 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
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 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Articolul 20.30 Alte cheltuieli  53 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 53 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot 64.02 Partea a III-a Cheltuieli social-culturale 65 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Articolul 10.01 Cheltuieli salariale în bani -7 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Alineatul 10.01.01 Salarii de bază -15 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Alineatul 10.01.06 Alte sporuri 1 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Alineatul 10.01.11 Fond aferent plăţii cu ora  7 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot 10.02 Cheltuieli salariale în natură 9 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot 10.02.05 Transportul la şi de la locul de muncă 9 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Articolul 10.03 Contribuţii -2 mii lei. 
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- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Alineatul 10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat  -1 mii 

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

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot alineatul 10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate -1 mii 

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

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Articolul 20.01 Bunuri şi servicii 7 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Alineatul 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 

funcţionare 7 mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Articolul 20.30 Alte cheltuieli   -7 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Alineatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii -7 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 10 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Subcapitolul 67.02.03 Servicii culturale 10 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
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Supun la vot Subcapitolul 67.02.03.02 Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, 
municipale 10 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Titlul 20 Titlul II Bunuri şi servicii 10 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Articolul 20.01 Bunuri şi servicii -2 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Alineatul 20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică -1 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Alineatul 20.01.04 Apă, canal şi salubritate -1 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Alineatul 20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter 

funcţional  3 mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Alineatul 20.01.30  Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 

funcţionare  -3 mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Articolul 20.06 Deplasări, detaşări, transferări 1 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Alineatul 20.06.01 Deplasări interne, detaşări, transferări  1 mii 

lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
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- Abţineri ? 
 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 

Supun la vot Articolul 20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare  11 
mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială 55 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Subcapitolul 68.02.04 Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 50 

mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Articolul 51.01 Transferuri curente 50 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Alineatul 51.01.01 Transferuri către instituţii publice 50 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Subcapitolul 68.02.01 Centrul pentru persoanele vârstnice Cervenia 

50 mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Titlul 51 Titlul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 

50 mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Articolul 51.01 Transferuri curente 50 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Alineatul 51.01.01 Transferuri către instituţii publice 50 mii lei. 
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- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Subcapitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 

asistenţei sociale 5 mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Titlul 10 Titlul I Cheltuieli de personal 5 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Articolul 10.01 Cheltuieli salariale în bani 5 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Alineatul 10.01.12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara 

unităţii 5 mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot 79.02 Partea a V-a Acţiuni economice 785 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Capitolul 84.02 Transporturi 785 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Subcapitolul 84.02.03 Transport rutier 785 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Subcapitolul 84.02.03.01 Drumuri şi poduri  785 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Titlul 20 Titlul II Bunuri şi servicii 785 mii lei. 



 33

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Articolul 20.02 Reparaţii curente 785 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Anexa nr. 2 - Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Teleorman 
pe anul 2013. 

Supun la vot 00.01 Total venituri -2.036 mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot Capitolul 00.20 B. Curente -2.036 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Capitolul 45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională -
2.036 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot 49.02 Total cheltuieli -2.036 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot 64.02 Partea a III-a Cheltuieli Social-Culturale 440 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială 440 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Subcapitolul 68.02.04 Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 440 
mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
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 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Subcapitolul 68.02.04.01 Centrul pentru persoanele vârstnice 
Cervenia 440 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Titlul 51 VI Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 440 
mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Articolul 51.02 Transferuri de capital  440 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot 79.02 Partea a V-a Acţiuni economice -2.476 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Capitolul 80.02 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 
-15.000 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Subcapitolul 80.02.01 Acţiuni generale economice şi comerciale          
-15.000 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Subcapitolul 80.02.01.30 Alte cheltuieli pentru acţiuni generale, 
economice şi comerciale  -15.000 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Titlul 80 Titlul XVI Rambursări de credite -15.000 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Articolul 80.04 Rambursări de credite interne -15.000 mii lei. 
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- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Alineatul 80.04.05 Rambursări de credite aferente datoriei publice 
interne locale -15.000 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Capitolul 84.02 Transporturi 12.524 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Subcapitolul 84.02.03 Transport rutier 12.524 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Subcapitolul 84.02.03.01 Drumuri şi poduri 12.524 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Titlul 71 Titlul X Active nefinanciare  12.524 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vor Articolul 71.01 Active fixe 12.524 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Alineatul 71.01.30 Alte active fixe 12.524 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Anexa nr. 2 – Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al 
judeţului Teleorman pe anul 2013. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Anexa nr. 3 – Programul de investiţii publice pe anul 2013. 
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- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Anexa nr. 4 – Bugetul general centralizat al judeţului Teleorman pe 
anul 2013 şi estimări pentru anii 2014-2016. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2013. 

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 50 din 8 aprilie 2013. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

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

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 50 din 8 aprilie 2013, în vederea aprobării. 
 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 50 din 8 aprilie 2013. 
Următoarele două proiecte de la ordinea de zi privesc desemnarea unor persoane şi,  

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi la şedinţă. 
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 La şedinţa de astăzi participă un număr de 30 consilieri judeţeni şi subsemnatul, 
deci jumătate plus unu din consilierii prezenţi reprezintă 17 . 

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris privind numirea în funcţia de 
director al Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia – serviciu public de interes 
judeţean. 

Rog pe domnul Cioabă Petre, preşedintele comisiei economice să prezinte raportul 
de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
 

Se prezintă tehnica votării. 
 
 Buletinele de vot au fost completate, urmând operaţiunea propriu zisă de votare. 

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în 
sală unde şi-a exprimat opţiunea şi apoi l-a introdus în urnă. 
 

x 
x x 

 
 Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a 
voturilor să prezinte procesul verbal. 

Domnul Vrăjitoarea Emilian. 
Domnul Bulumac Nicolae, din totalul de 31 de voturi valabil exprimate a întrunit 

un număr de 30 voturi “pentru” şi o “abţinere”. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 
Vă prezint proiectul de hotărâre privind numirea în funcţia de director al 

Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia – serviciu public de interes judeţean. 
 
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind numirea în 

funcţia de director al Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia – serviciu public 
de interes judeţean. 

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris privind numirea în funcţia de 
director al Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti– serviciu public de interes 
judeţean. 

Rog pe domnul Cioabă Petre, preşedintele comisiei economice să prezinte raportul 
de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
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Se prezintă tehnica votării. 
 
 Buletinele de vot au fost completate, urmând operaţiunea propriu zisă de votare. 

Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în 
sală unde şi-a exprimat opţiunea şi apoi l-a introdus în urnă. 
 

x 
x x 

 
 Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a 
voturilor să prezinte procesul verbal. 

Domnul Vrăjitoarea Emilian. 
Doamna Tunaru Elvira, din totalul de 31 de voturi valabil exprimate a întrunit un 

număr de 31 voturi “pentru”. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 
Vă prezint proiectul de hotărâre privind numirea în funcţia de director al 

Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti – serviciu public de interes 
judeţean. 

 
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind numirea în 

funcţia de director al Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti – serviciu public 
de interes judeţean. 

 La ultimul punct de la ordinea de zi avem proiectul de hotărâre privind 
aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Teleorman. 

Având în vedere că anexa acestui proiect de hotărâre este clasificată „secret de 
serviciu” şi se supune normelor legale în vigoare privind protecţia informaţiilor 
clasificate, rog ca în sala de şedinţe să rămână doar persoanele cărora li s-a eliberat 
autorizaţia de acces în acest sens. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea monografiei economico-militare 

a judeţului Teleorman, în vederea aprobării. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
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- Abţineri ? 
 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
monografiei economico-militare a judeţului Teleorman. 

Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
Domnul Iliescu Alexandru. 
Domnule preşedinte, eu aş vrea să ridic două probleme : una legată de drumul 

judeţean DJ 701 Gratia - Corbii Mari, am mai discutat cu cei din judeţul Dîmboviţa şi ne-
au promis că o să reabiliteze drumul. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Am discutat cu domnul preşedinte de la Dîmboviţa, într-adevăr ce au promis au 

făcut. Au întocmit documentaţia, au aprobat în consiliul judeţean indicatorii tehnico-
economici, în prezent este la ministerul de resort în vederea obţinerii avizului. În perioada 
următoare acea bucăţică de drum va fi reabilitată, proiectul este depus la minister. 

Domnul Iliescu Alexandru 
 Cea de-a doua problemă este legată tot de drumuri. La ieşirea din judeţ, pe partea 
de nord, este vorba de DJ Stejaru – Văleni. Din câte ştiu, mai aveam o porţiune de asfalt 
în Teleorman care nu era terminată şi e păcat, sunt 6 km. de drum până în judeţul Olt. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
 În momentul de fa��, împreun� cu colegii din aparatul de specialitate lucr�m la 
documenta�ia necesar� în vederea propunerii unor proiecte pentru perioada 2014-2020, 
deci în acest sens am avut discu�ii legate de DJ 503 �i DJ 504 �i cu colegii de la 
Dîmbovi�a �i Arge�, în sensul ca �i dumnealor s� întocmesc� documenta�ia 
necesar�, în ideea ca aceste drumuri s� fie f�cute de la un cap�t la altul. Dup� ce vom 
finaliza aceast� documenta�ie, probabil vom face o asociere între jude�e, iar unul 
dintre jude�e va fi împuternicit s� fie lider de proiect.  

Domnul Iliescu Alexandru 
 V� mul�umesc frumos. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
 �i eu v� mul�umesc. Dacă  aveţi alte probleme? 
În mape ave�i �i o invita�ie la ceremonia public� organizat� cu ocazia „ Zilei 

Imnului Na�ional, care va avea loc luni, 29 iulie a.c., în fa�a Palatului Administrativ al 
Jude�ului Teleorman, c�reia, v� rog s� îi da�i curs.  
 Totodată, vă informez ca în perioada imediat următoare voi fi în concediul legal de 
odihnă.  

În aceste condiţii, ordinea de zi fiind epuizată, declar încheiate lucrările şedinţei, vă 
mulţumesc pentru participare şi vă doresc şi dumneavoastră concediu plăcut. 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
 
      Adrian Ionu� Gâdea       Silvia Oprescu 
 


