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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 29 august 2013 

 
 Bună ziua, stimaţi colegi, 
 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în şedinţă ordinară pentru astăzi, 29 
august 2013, prin dispoziţia nr. 516 din 23 august 2013. 

La şedinţă participă 30 consilieri din totalul de 31 consilieri în funcţie, lipsind 
domnul Ştefan Mihai Gabriel, 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 

26 iulie 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 26 iulie 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 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 74 din 27 mai 2013. 

 
2. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru asocierea judeţului 

Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman cu judeţul Dâmboviţa, prin 
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în vederea reabilitării şi modernizării unor 
drumuri judeţene. 

  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Teleorman. 
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4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr.24 din 27 februarie 2013. 

 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Eurobac 
S.R.L. Turnu Măgurele. 

 
6.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Teleorman în Comitetul Judeţean de Iniţiativă Teleorman pentru 
organizarea alegerilor la Camera Agricolă Teleorman.  

 
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Teleorman, pe anul 2013.  
 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Teleorman nr. 50 din 08 aprilie 2013. 

 
9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale pentru Asociaţia 

Secretarilor de Judeţe din România. 
 

10.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Teleorman nr. 28 din 27 februarie 2013. 

 
11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între judeţul 

Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman şi S.C. Artzinmed S.R.L., în 
vederea promovării judeţului. 

 
12. Diverse. 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor identificate la nivelul judeţului Teleorman. 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean în 
Consiliul Judeţean Teleorman. 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 84 din 21 iunie 2012. 
Propun ca proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier 

judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman să fie primul, iar următoarele proiecte din 
ordinea de zi să se renumeroteze. 

Supun la vot proiectul ordinii de zi cu modificările şi completările prezentate.  
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi modificat şi completat. 
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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.  

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 
validarea mandatului unui consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman. 

Rog membrii comisiei de validare să examineze legalitatea alegerii doamnei 
consilier judeţean Moţ Maria şi să întocmească raportul de validare. 

Dau cuvântul domnului Vlad Eugen Ovidiu, preşedintele comisiei de validare, să 
prezinte raportul referitor la validarea sau invalidarea mandatului doamnei consilier 
judeţean Moţ Maria, în Consiliul Judeţean Teleorman. 
 

x 
x x 

 
Pentru validarea sau invalidarea mandatului este necesar votul majorităţii 

consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă, votul este deschis, deci se exprimă prin ridicare 
de mâini. 

În continuare, voi prezenta proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui 
consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman şi vă supun la vot mandatul doamnei 
Moţ Maria. 

(doamna Moţ Maria nu va vota). 
- Cine este pentru ? 
- Este cineva împotrivă? 
- Se abţine cineva? 
În unanimitate de voturi a fost validat. 
 
Urmare votului dumneavoastră a fost aprobat proiectul de hotărâre privind 

validarea mandatului unui consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman. 
 
În continuare, potrivit prevederilor art. 90 coroborate cu cele ale art. 32 alin. (1) 

din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 7 
alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, consilierul al cărui mandat 
a fost validat, trebuie să depună, în faţa consiliului judeţean, jurământul. 

Precizez că, în situaţia unui refuz, consilierul în cauză se consideră demisionat de 
drept, fiind înlocuit cu primul supleant înscris pe lista de candidaţi depusă de partid, 
alinţa electorală sau alianţa politică la alegerile din 10 iunie 2012. 

În acest sens, consilierul validat s-a prezentat în faţa mesei special amenajate pe 
care s-a aflat un exemplar din Constituţie şi Biblie, a pus mâna stângă atât pe Constituţie 
cât şi, pe Biblie, a dat citire jurământului şi l-a semnat, în două exemplare. 
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(Unul s-a înmânat consilierului, iar celălalt s-a păstrat la dosarul şedinţei.)  
(Conform procedurii legale acesta este un moment solemn, motiv pentru care vă 

rog să vă ridicaţi). 
x 

  
Doamna Moţ Maria a citit jurământul 

 
x 

x x 
 
 
Stimaţi colegi, 
Jurământul prevăzut de lege, fiind depus, o felicităm pe doamna Moţ Maria, îi 

spunem „bine aţi venit” în rândurile noastre şi îi urăm succes în activitatea pe care o va 
desfăşura pentru buna funcţionare a instituţiei noastre. 

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 pre�edinte Adrian Ionu� Gâdea. 

 Vă mulţumesc. 
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
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 ? 

Cu 30 de voturi “pentru” şi o “abţinere” (domnul Neagu Tudor – conflict de 
interese) 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 privind 
acordul de principiu pentru asocierea judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean 
Teleorman cu judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în vederea 
reabilitării şi modernizării unor drumuri judeţene. 

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare 
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- 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 pre�edinte Adrian Ionu� Gâdea. 

 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 acordul de 
principiu pentru asocierea judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman cu 
judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în vederea reabilitării şi 
modernizării unor drumuri judeţene, 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 acordul de 
principiu pentru asocierea judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman cu 
judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în vederea reabilitării şi 
modernizării unor drumuri judeţene. 

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 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 pre�edinte Adrian Ionu� Gâdea. 

 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 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale 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 aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Teleorman. 

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.24 din 27 
februarie 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 pre�edinte Adrian Ionu� Gâdea. 

 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. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.24 din 27 februarie 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 nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.24 din 27 februarie 2013. 
 Următoarele două proiecte de hotărâri 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. 
 La şedinţa de astăzi participă, un număr de 31 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 pre�edinte Adrian Ionu� Gâdea. 

 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. 
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x 
 

Se prezintă tehnica votării. 
x 

 
 Buletinele de vot fiind completate, urmează 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 Gavrilă Carmen Manuela, din totalul de 32 de voturi valabil exprimate, 
a întrunit un număr de 31 de voturi “pentru” şi un vot “împotrivă”. 

Domnul pre�edinte Adrian Ionu� Gâdea. 
 Vă mulţumesc. 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Eurobac 
S.R.L. Turnu Măgurele. 

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind 
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a 
Asociaţilor a S.C. Eurobac S.R.L. Turnu Măgurele. 

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Comitetul Judeţean de 
Iniţiativă Teleorman pentru organizarea alegerilor la Camera Agricolă 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 pre�edinte Adrian Ionu� Gâdea. 

 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. 

Se prezintă tehnica votării. 
 Buletinele de vot fiind completate, urmează 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 
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x x 
 
 Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a 
voturilor să prezinte procesul verbal. 

Domnul Vrăjitoarea Emilian. 
Domnul Dumitrescu Mircea, din totalul de 32 de voturi valabil exprimate, a 

întrunit un număr de 30 de voturi “pentru” şi două “împotrivă”. 
Domnul pre�edinte Adrian Ionu� Gâdea. 

 Vă mulţumesc. 
 Am considerat că domnul Mircea Dumitrescu este cel mai îndreptăţit să facă parte 
din acest comitet întrucât a dat dovadă de experienţă şi cunoaştere atât în domeniul 
administraţiei publice, cât şi în domeniile conexe. 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Teleorman în Comitetul Judeţean de Iniţiativă Teleorman pentru organizarea 
alegerilor la Camera Agricolă Teleorman. 

 
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Comitetul Judeţean de 
Iniţiativă Teleorman pentru organizarea alegerilor la Camera Agricolă Teleorman. 

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 pre�edinte Adrian Ionu� Gâdea. 

 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 Consiliului Judeţean Teleorman. 
 Supun la vot     00.01   TOTAL VENITURI   114.363 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot  Capitolul  00.17   IV.  SUBVENTII  37.240 mii lei. 
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- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot   Capitolul  00.18  SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE    37.240 mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
Supun la vot   Capitolul 42.02   Subventii de la bugetul de stat  37.240 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
  Supun la vot   Capitolul  00.20   B.  Curente   37.240 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Subcapitolul    42.02.44 Subvenţii de la bugetul de stat pentru 
finanţarea camerelor agricole 599 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
  Supun la vot   49.02   TOTAL CHELTUIELI         114.363 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
  Supun la vot   50.02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE  15.315 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Capitolul  51.02  Autoritati publice si actiuni externe    6.053 mii 
lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Subcapitolul  51.02.01.03 Autorităţi executive 6.053 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
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 Supun la vot   Titlul  10  TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 4.973 mii 
lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Capitolul  54.02  Alte servicii publice generale   4.002 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   3.050 mii 
lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Titlul 20 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII     1.774 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Articolul  20.30   Alte cheltuieli    1.767 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 si servicii 1.710 mii 
lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Titlul 30  TITLUL III DOBANZI   4.948 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Articolul  30.01   Dobanzi aferente datoriei publice interne  4.948 
mii lei. 

- Cine este pentru ? 
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- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
  Supun la vot   64.02  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   
72.354 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Capitolul   66.02   Sanatate   3.106 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Subcapitolul   66.02.06  Servicii  medicale in unitati sanitare cu 
paturi  3.106 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Titlul  20 TITLUL II  BUNURI SI SERVICII     157 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Articolul 20.30   Alte cheltuieli     157 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 si servicii   157 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Subcapitolul   66.02.06.04   Spitale generale      157 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Titlul  20   TITLUL II  BUNURI SI SERVICII     157 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Articolul  20.30 Alte cheltuieli    157 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
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- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Alineatul  20.30.30   Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    157 mii 
lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
  Supun la vot   79.02    Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE        25.361 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Capitolul  80.02    Actiuni generale economice, comerciale si de 
munca  582 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Subcapitolul  80.02.01 Actiuni generale economice si comerciale  
582 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Subcapitolul   80.02.01.30  Alte cheltuieli pt.actiuni generale, 
economice si comerciale  582 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Titluul   20   TITLUL II  BUNURI SI SERVICII      582 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Articolul 20.30  Alte cheltuieli     582 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 si servicii   582 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
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 Supun la vot   Capitolul  83.02  Agricultura   599 mii lei. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Subcapitolul  83.02.03  Agricultura     599 mii lei. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot   Subcapitolul   83.02.03.30   Alte cheltuieli in domeniul agriculturii   
599 mii lei. 

 Supun la vot Anexa nr. 1 Secţiunea de funcţionare a bugetului Consiliului 
Judeţean Teleorman. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 Supun la vot Anexa nr. 2 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 pre�edinte Adrian Ionu� Gâdea. 

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

aprobarea cotizaţiei anuale pentru Asociaţia Secretarilor de Judeţe din România. 
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 Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
Domnul pre�edinte Adrian Ionu� Gâdea. 

 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 
cotizaţiei anuale pentru Asociaţia Secretarilor de Judeţe din România. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
cotizaţiei anuale pentru Asociaţia Secretarilor de Judeţe din România. 

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 28 din 27 februarie 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. 
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Domnul pre�edinte Adrian Ionu� Gâdea. 
 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. 28 din 27 februarie 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. 28 din 27 februarie 2013. 

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Acordului de parteneriat între judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean 
Teleorman şi S.C. Artzinmed S.R.L., în vederea promovării judeţului. 

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 pre�edinte Adrian Ionu� Gâdea. 

 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 
Acordului de parteneriat între judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman şi 
S.C. Artzinmed S.R.L., în vederea promovării judeţului. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Acordului de parteneriat între judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman şi 
S.C. Artzinmed S.R.L., în vederea promovării judeţului. 

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor identificate la nivelul judeţului 
Teleorman. 

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

- Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
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- 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 pre�edinte Adrian Ionu� Gâdea. 

 Vă mulţumesc. 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Domnul Şuică Iulian. 

Ar fi trebuit să mă abţin, dar voi vota împotrivă. Acest lucru se repetă, nu pot să 
votez un plan al cărui conţinut nu îl cunosc. 

Domnul preşedinte Adrian Ionuţ Gâdea. 
Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire 

a riscurilor identificate la nivelul judeţului Teleorman. 
 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
Cu 31 voturi „pentru” şi 1 vot „împotrivă” s-a aprobat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor identificate la nivelul judeţului 
Teleorman. 
 La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 
84 din 21 iunie 2012. 

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 pre�edinte Adrian Ionu� Gâdea. 
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 şi 
completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 84 din 21 iunie 
2012, 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 pentru modificarea şi 
completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 84 din 21 iunie 
2012. 

Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
 

x 
  
 În mape ave�i �i o Informare privind activitatea desf��urat� de Autoritatea 
Teritorial� de Ordine Public� Teleorman pe trimestrul II/2013.  
 Dac� dori�i informa�ii suplimentare sau ave�i observa�ii pe marginea acestui 
material, v� rog s� le prezenta�i. 

Dacă  aveţi alte probleme? 
Domnul Neagu Florin. 
Vreau să supun atenţiei o problemă.  
O familie din judeţ a adoptat o fetiţă. Părinţii adoptivi au constatat că fetiţa nu-şi 

cunoaşte numele. Au crezut că e vorba de o problemă medicală. Fetiţa a stat trei ani într-
un centru de plasament.  

Vă întreb, dacă în baza legitimaţiei de consilier, pot merge să vizitez acest centru. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Putem merge împreună. Nu am constatat că ar fi o problemă la aceste centre. Cu 

doamna Alesu am avut o colaborare bună. 
Doamna Alesu, ne puteţi spune ceva? 
Doamna Alesu Floarea. 
Nu ştiu despre ce este vorba, nu am verificat, dar orice sesizare să mi se adreseze şi 

vom rezolva problema. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
V-aş ruga, zilele următoare să verificaţi cele semnalate de domnul consilier şi când 

vom veni acolo să ne spuneţi dacă situaţia este reală. 
Mai aveţi alte observaţii, probleme? 
În aceste condiţii, ordinea de zi fiind epuizată, declar încheiate lucrările şedinţei şi 

vă mulţumesc pentru participare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
 
      Adrian Ionuţ Gâdea       Silvia Oprescu 

 
 


