
R O M Â N I A
CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN

PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman 

din data de 28 mai 2015

Bună ziua, stimaţi colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în şedinţă ordinară pentru astăzi, 28 

mai 2015, prin dispoziţia nr. 212 din 21 mai 2015.
La şedinţă participă toţi consilierii judeţeni în funcţie, şedinţa de consiliu este legal 

constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezenţă necesar pentru desfăşurarea legală a 
acestei şedinţe ordinare.

 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 
29 aprilie 2015, 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 29 aprilie 2015.
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 acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru 
efectuarea unor  lucrări  la  imobilul  situat  în  strada  Libertăţii  nr.  1, 
municipiul Alexandria, proprietate publică a judeţului Teleorman.

 Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru 
executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str.Av. 
Alexandru Colfescu nr. 63, proprietate privată a judeţului Teleorman.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
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3. Proiect  de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii 
proprietate privată a  judeţului Teleorman.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

5. Proiect  de  hotărâre  privind  darea  în  administrare  Consiliului  Judeţean 
Giurgiu  a  tronsonului  de  drum  judeţean  DJ  503,  lim.  jud.  Giurgiu-
Drăgăneşti Vlaşca, km 35+900-38+794, L=2,894 km.

Iniţiator: vicepreşedinte Bleajă Cornel

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţă 
Judeţean  Teleorman  a  unor  spaţii  proprietate  publică  a  judeţului 
Teleorman.

Iniţiator: vicepreşedinte Bleajă Cornel

7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori  materiale cuprinse în 
anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 70 
din 29 aprilie 2015.

Initiator: vicepreşedinte Zavera Niculae

8. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean 
Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

9. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean 
Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

10. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean 
Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare .

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

11. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  anexei  nr.  1  şi  anexei  nr.  2  la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 187 din 21 octombrie 2014.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

12. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe din 
evidenţele Camerei Agricole Judeţene Teleorman.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

13. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contului  anual  de  execuţie  al 
bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2014.

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
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14. Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea bugetului  propriu  al  judeţului 
Teleorman pe anul 2015. 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

15. Diverse. 

Înainte de a supune la vot ordinea de zi, doresc să vă propun suplimentarea acesteia 
cu două proiecte de hotărâri, respectiv :

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului judeţean privind asigurarea 
cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 
pentru anul 2015 şi,

- 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  şi  stabilirea  calendarului  de  desfăşurare  a 
concursului.

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

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

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 
acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat 
în  strada  Libertăţii  nr.  1,  municipiul  Alexandria, proprietate  publică  a  judeţului 
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.
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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 acordul 

Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în strada 
Libertăţii nr. 1, municipiul Alexandria, proprietate publică a judeţului Teleorman.
 Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În  unanimitate  de  voturi  s-a  aprobat  proiectul  de  hotărâre  privind acordul 
Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în strada 
Libertăţii nr. 1, municipiul Alexandria, proprietate publică a judeţului Teleorman.

La  punctul  doi  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre privind 
acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat 
în  municipiul  Alexandria,  str.Av.  Alexandru  Colfescu  nr.  63, proprietate  privată a 
judeţului 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,  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 acordul 

Consiliului  Judeţean  Teleorman  pentru  executarea  unor  lucrări  la  imobilul  situat  în 
municipiul Alexandria, str.Av. Alexandru Colfescu nr. 63, proprietate privată a judeţului 
Teleorman.

Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În  unanimitate  de  voturi  s-a  aprobat  proiectul  de  hotărâre privind acordul 
Consiliului  Judeţean  Teleorman  pentru  executarea  unor  lucrări  la  imobilul  situat  în 
municipiul Alexandria, str.Av. Alexandru Colfescu nr. 63, proprietate privată a judeţului 
Teleorman.
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La punctul  trei  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre privind 
atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii proprietate privată a  judeţului 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 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,  vă  rog  să  le 

prezentaţi.
Nu sunt,  în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea în 

folosinţă gratuită a unor spaţii proprietate privată a  judeţului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În unanimitate  de  voturi  s-a  aprobat  proiectul  de hotărâre privind atribuirea  în 
folosinţă gratuită a unor spaţii proprietate privată a  judeţului Teleorman.

La punctul patru  de la  ordinea de zi  este  înscris  proiectul  de hotărâre pentru 
modificarea  anexei  nr.1  la  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Teleorman  nr.  19  din  25 
februarie 2010.

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  modificarea 

anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010.

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  pentru modificarea 
anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010.

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea 
în administrare Consiliului Judeţean Giurgiu a tronsonului de drum judeţean DJ 503, lim. 
jud. Giurgiu-Drăgăneşti Vlaşca, km 35+900-38+794, L=2,894 km.

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  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 darea  în 

administrare Consiliului Judeţean Giurgiu a tronsonului de drum judeţean DJ 503, lim. 
jud. Giurgiu-Drăgăneşti Vlaşca, km 35+900-38+794, L=2,894 km.

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În  unanimitate  de  voturi  s-a  aprobat  proiectul  de  hotărâre  privind darea  în 
administrare Consiliului Judeţean Giurgiu a tronsonului de drum judeţean DJ 503, lim. 
jud. Giurgiu-Drăgăneşti Vlaşca, km 35+900-38+794, L=2,894 km.

La punctul şase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea 
în administrare Serviciului de Ambulanţă Judeţean Teleorman a unor spaţii proprietate 
publică a judeţului Teleorman.  

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

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.
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Domnul Pîrjol George.
Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte. Recent, am avut o discuţie cu locuitorii 

comunelor Tătărăştii de Jos, Talpa şi Ciolăneşti şi aceştia insistă pe faptul că ar trebui să 
se redeschidă acest spital. Există vreo posibilitate în acest sens?

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Noi  urmărim  acum  acest  program  operaţional  regional,  care  este  în  dezbatere 

publică, pentru că dorim să dăm o utilitate acestui imobil cu ajutorul fondurilor europene. 
Aşteptăm să vedem care sunt axele de finanţare.

 Domnul Pîrjol George.
Cel puţin câteva secţii pentru cei în vârstă care nu se pot deplasa.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Vom vedea ce putem face pentru a-I da destinaţia pe care a avut-o sau cel puţin de 

asistenţă socială.
Domnul Pîrjol George.
Este posibil să avansaţi şi un termen?
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Fiind  în  dezbatere  publică,  probabil  pe  la  sfârşitul  lunii  iunie  vom  întocmi 

documentaţia.
Nu vă pot avansa un termen. Aşa cum v-am spus, ca urmare a dicuţiilor cu cei de la 

Călăraşi referitoare la Programul Operaţional Regional,  pe la sfârşitul lunii iunie vom 
avea  ghidurile  de  finanţare  şi  avem în vedere  să  accesăm fonduri  europene pentru  a 
reabilita acest imobil şi a-i da o utilitate ori pe latura de sănătate, ori pe latura de asistenţă 
socială.

Domnul Pîrjol George.
Vă mulţumesc.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Nemaifiind alte observaţii, daţi-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind 

darea  în  administrare Serviciului  de  Ambulanţă  Judeţean  Teleorman  a  unor  spaţii 
proprietate publică a judeţului Teleorman.  

Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În  unanimitate  de  voturi  s-a  aprobat  proiectul  de  hotărâre privind  darea  în 
administrare Serviciului  de  Ambulanţă  Judeţean  Teleorman  a  unor  spaţii  proprietate 
publică a judeţului Teleorman.  

La punctul şapte  de la ordinea de zi este înscris proiectul  de hotărâre  privind 
îndreptarea unor erori materiale cuprinse în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului  
Judeţean Teleorman nr. 70 din 29 aprilie 2015.

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.
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-  Comisia  juridică  avizează  favorabil  proiectul  de  hotărâre,  în  unanimitate  de 
voturi.

- Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism.
-  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 îndreptarea unor 

erori  materiale  cuprinse  în  anexele  nr.  1  şi  nr.  2  la  Hotărârea  Consiliului  Judeţean 
Teleorman nr. 70 din 29 aprilie 2015.

Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu 31 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (domnul Neagu Florin) şi 1 „abţinere” 
(domnul Şuică Iulian) s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind îndreptarea unor erori 
materiale cuprinse în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman 
nr. 70 din 29 aprilie 2015.

La  punctul  opt  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu 
modificările ulterioare.  

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  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  modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările 
ulterioare.  

Domnul Neagu Tudor. 
Domnule preşedinte, nu particip la vot.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Am înţeles.
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Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu 32 de  voturi  “pentru”  s-a  aprobat  proiectul  de  hotărâre pentru  modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările 
ulterioare.

La punctul  nouă  de la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu 
modificările ulterioare.

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  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  modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările 
ulterioare.

Domnul Neagu Tudor. 
Domnule preşedinte, nu particip la vot.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Am înţeles.
Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu 32 de  voturi  “pentru”  s-a  aprobat  proiectul  de  hotărâre pentru  modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările 
ulterioare.

La punctul  zece  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre  pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu 
modificările ulterioare.

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  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 modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificările 
ulterioare.

Domnul Neagu Tudor. 
Domnule preşedinte, nu particip la vot.
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ.
Am înţeles.
Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu 32 de  voturi  “pentru”  s-a  aprobat  proiectul  de  hotărâre  pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificările 
ulterioare.

La  punctul  11  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre pentru 
modificarea anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 
187 din 21 octombrie 2014.

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,  vă  rog  să  le 

prezentaţi.
Nu sunt,  în  aceste  condiţii  vă prezint  proiectul  de  hotărâre pentru  modificarea 

anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 187 din 21 
octombrie 2014.

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 pentru modificarea 
anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 187 din 21 
octombrie 2014.

La  punctul  12  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre privind 
scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe din evidenţele Camerei Agricole Judeţene 
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  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 scoaterea din 

funcţiune a unor mijloace fixe din evidenţele Camerei Agricole Judeţene Teleorman.

Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind scoaterea din 
funcţiune a unor mijloace fixe din evidenţele Camerei Agricole Judeţene Teleorman.

La  punctul  13  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre  privind 
aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 
2014. 

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  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 

contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2014.

Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În  unanimitate  de  voturi  s-a  aprobat  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea 
contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2014.

La  punctul  14  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre  privind 
rectificarea bugetului  propriu al judeţului Teleorman pe anul 2015.

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 2015.
Supun la vot Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului Teleorman pe 

anul 2015. 
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În unanimitate de voturi Secţiunea de dezvoltare a bugetului propriu al judeţului 
Teleorman pe anul 2015 a fost aprobată.

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa.
 - Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În  unanimitate  de  voturi  s-a  aprobat  proiectul  de  hotărâre  privind rectificarea 
bugetului  propriu al judeţului Teleorman pe anul 2015.
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La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului judeţean privind asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare 
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pentru anul 2015 .

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 

Planului  judeţean privind asigurarea  cu  resurse  umane,  materiale  şi  financiare  pentru 
gestionarea situaţiilor de urgenţă pentru anul 2015.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În  unanimitate  de  voturi  s-a  aprobat  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea 
Planului  judeţean privind asigurarea  cu  resurse  umane,  materiale  şi  financiare  pentru 
gestionarea situaţiilor de urgenţă pentru anul 2015 .

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 şi  stabilirea 
calendarului de desfăşurare a concursului.

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 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 şi stabilirea calendarului de 
desfăşurare a concursului.

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 şi stabilirea calendarului de 
desfăşurare a concursului.

În mape aţi avut şi « Informarea privind activitatea desfăşurată de Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică Teleorman, în trimestrul I/2015 »

Dacă  aveţi  observaţii  sau  propuneri  referitoare  la  acest  material,  vă  rog  să  le 
prezentaţi.

De asemenea, doresc să vă informez că, în conformitate cu prevederile legale, am 
întocmit Raportul de activitate pe anul 2014 pe care l-am postat pe site-ul consiliului 
judeţean, www.cjteleorman.ro.

Trecem la ultimul punct „Diverse”.
Dacă  nu mai aveţi alte probleme, am o rugăminte la dumneavoastră. În mape aţi 

aveţi şi formularele pentru declaraţiile de avere şi de interese, rugămintea mea este să le 
depuneţi în termen, adică până la data de 15 iunie a.c.

Totodată, vreau să vă reamintesc că trebuie să depuneţi şi raportul de activitate 
pentru anul 2014, aici mă refer la colegii care nu au depus încă. 

Epuizându-se  ordinea  de  zi,  declar  încheiate  lucrările  şedinţei  şi  vă  mulţumesc 
pentru participare.

Preşedinte, Secretar al judeţului,

   Gâdea Adrian Ionuţ     Silvia Oprescu
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