ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 21 decembrie 2016
Bună ziua, stimaţi colegi,
Având în vedere că domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț efectuează astăzi o zi din
concediul legal de odihnă pe anul 2016, și în conformitate cu prevederile dispoziției nr. 287
din 25 iulie a.c. sunt desemnat să exercit atribuțiile acestuia, voi conduce astăzi lucrările
ședinței.
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi, 21
decembrie 2016.
La ședinţă participă 32 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcţie lipsind domnul
președedinte Gâdea Adrian Ionuț, ședinţa de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat
cvorumul de prezenţă necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședinţe ordinare.
Fiind ședinţă publică, așa cum prevede Legea administraţiei publice locale, anunţul cu
ordinea de zi a fost adus la cunoștinţă dumneavoastră și locuitorilor judeţului Teleorman prin
mass - media locală, fiind publicat și pe site-ul Consiliului judeţean.
Participă, în calitate de invitaţi, directori și funcţionari publici din aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean, conducători ai unor instituţii din subordine, precum și
reprezentanţi ai presei scrise și audio-vizuale.
x
x
x
Procesul - verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data de
9 decembrie 2016, v-a fost pus la dispoziţie și îl supun aprobării dumneavoastră.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinţei extraordinare a
Consiliului Judeţean, din 9 decembrie 2016.
x
Doamnelor și domnilor,
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am
întocmit următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2017.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean
2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru
executarea unor lucrări la imobilul situat în Municipiul Alexandria, str. Mihăiţă
Filipescu nr. 12-14, proprietate publică a judeţului Teleorman.
Iniţiator: vicepreşedinte Cristescu Ionel Dănuţ
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3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările şi completările
ulterioare.
Iniţiator: vicepreşedinte Cristescu Ionel Dănuţ
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale unui
operator de transport rutier.
Iniţiator: vicepreşedinte Cristescu Ionel Dănuţ
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman
nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman
nr. 10 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean
Teleorman în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie
Incluzivă Roşiorii de Vede, pentru anul şcolar 2016-2017.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman
nr. 150 din 27 septembrie 2016.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean
9. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Dragomirescu Florinel în funcţia
publică de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Teleorman.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean
10.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui vicepreşedinte pentru exercitarea
atribuţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, în caz de vacanţă a
acestei funcţii.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean
11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman
nr. 8 din 18 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei estimate a bugetului propriu al
judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, pentru trimestrul patru al
anului 2016.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean
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13.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sprijinului financiar sub formă de
contribuţie de la bugetul judeţului Teleorman Parohiei Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel Alexandria.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean
14.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman
pe anul 2016.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean
15.Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a
deficitului secţiunii de dezvoltare.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean
16. Diverse.
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi vă propun suplimentarea acesteia
cu încă trei proiecte de hotărâri, respectiv:
- Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului de consilier județean al domnului Pîrvulescu Eugen, prin
demisie.
- Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean în
Consiliul Judeţean Teleorman.
- Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean
Precizez că ordinea de zi se va renumerota.
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 și
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 și 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 cunoștinţă pentru ca abţinerea de la
deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei ședinţe.
La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind încetarea
de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului
Pîrvulescu Eugen, prin demisie.
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Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul
de avizare.
Domnul Vlad Eugen Ovidiu.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea de drept,
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului
Pîrvulescu Eugen, prin demisie.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 31 voturi „pentru” și 1 „abţinere” (domnul Bădulescu Adrian) s-a aprobat proiectul
de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de
consilier judeţean al domnului Pîrvulescu Eugen, prin demisie.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind validarea
unui mandat de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman.
Doamnelor şi domnilor,
Vă rog să-mi permiteţi să dau cuvântul preşedintelui comisiei de validare, domnului
Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta procesul-verbal cu privire la validarea sau invalidarea
mandatului de consilier al domnului Constantinescu Florică.
x
x

x

Domnul președinte Gâdea Adrian Ionuț.
Având în vedere că validarea mandatelor se face cu votul deschis al majorită ții
consilierilor județeni prezenți la ședință, supun la vot validarea mandatului domnului
Constantinescu Florică.
Precizez că persoana al cărei mandat este supus validării nu va vota.
Supun la vot validarea mandatului domnului Constantinescu Florică.
- Cine este pentru?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi domnul Constantinescu Florică a fost validat în func ția de
consilier județean.
Doamnelor şi domnilor,
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Conform art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii judeţeni ale căror mandate au
fost validate trebuie să depună jurământul prevăzut în acest articol.
În acest sens, îl rog pe domnul Constantinescu Florică să se prezinte în faţa mesei
special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia, să pună mâna stângă
atât pe Constituţie cât şi dacă este cazul pe Biblie, să rostească jurământul şi să îl semneze în
două exemplare, unul pentru consilier şi unul la dosarul ședinței.
Precizez că legea prevede expres şi în mod imperativ pentru consilierii care refuză să
depună jurământul că sunt consideraţi demisionaţi de drept, fiind înlocuiţi cu primul supleant
înscris pe lista de la alegeri a partidului respectiv.
x
Odată îndeplinite procedurile legale, cer permisiunea de a vă prezenta hotărârea privind
validarea unui mandat de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman.
x
Supun la vot hotărârea prezentată.
- Cine este pentru?
- Este cineva împotrivă?
- Se abţine cineva?
În unanimitate de voturi, (cu __ voturi “pentru”), s-a aprobat hotărârea privind validarea
unui mandat de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman.
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea
anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu
modificările ulterioare.
Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul
de avizare.
Domnul Vlad Eugen Ovidiu.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.
1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările
ulterioare.
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. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările
ulterioare.
La următorul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
stabilirea unor taxe locale pentru anul 2017.
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Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea unor taxe
locale pentru anul 2017.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea unor taxe
locale pentru anul 2017.
La punctul cinci 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. Mihăiţă Filipescu nr.
12-14, proprietate publică a judeţului Teleorman.
Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Florescu Adrian.
Doresc să vă întreb dacă n-a mai fost pe ordinea de zi acest proiect. Sau dacă acest
proiect vine în completarea altui proiect de hotărâre care se referă la o serie de lucrări la
același imobil.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Nu, este vorba de un proiect nou de hotărâre prin care se face reabilitarea clădirii
centrului de transfuzii, respectiv branșarea la reteaua electrică.
Dacă nu mai sunt alte observații, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind
acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în
Municipiul Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu nr. 12-14, proprietate publică a judeţului
Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului
Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în Municipiul
Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu nr. 12-14, proprietate publică a judeţului Teleorman.
La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea
anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu
modificările şi completările ulterioare.
Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.
1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările şi
completările ulterioare.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.
1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările şi
completările ulterioare.
La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind atribuirea
licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale unui operator de transport rutier.
Rog președinţii comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea licenţelor
de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale unui operator de transport rutier.
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Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 31 voturi „pentru” și 1 „abţinere” (domnul Bădulescu Adrian) s-a adoptat proiectul
de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier.
La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările
ulterioare.
Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 8 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.
La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016, cu
modificările ulterioare.
Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
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- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 10 din 27 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare.
Următoarele patru proiecte de hotărâri au caracter individual cu privire la persoane și, în
conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile
cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la
ședinţă.
La ședinţa de astăzi participă, un număr de 32 consilieri judeţeni, deci jumătate plus unu
din numărul membrilor consiliului judeţean prezenţi reprezintă 17.
La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administraţie al
Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede, pentru anul şcolar 2016-2017.
Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul
de avizare.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nefiind observaţii, rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare
a voturilor să-și intre în atribuţii.
Vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Teleorman în Consiliul de Administraţie Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de
Vede, pentru anul şcolar 2016-2017.
Domnul Vlad Eugen Ovidiu propune pe domnul Piper Savu Florin.
Domnul Vrăjitoarea Emilian propune pe domnul Iliescu Alexandru.
Vă mulțumesc.
Mai sunt şi alte propuneri?
Nemaifiind propunerile, rog secretariatul tehnic să procedeze la tipărirea buletinelor
de vot, iar comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.
Se prezintă tehnica votării.
Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.
(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat
opţiunea și apoi l-a introdus în urnă).
x
x

x

Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să
prezinte procesul verbal.
Domnul Piper Savu Florin.
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Subsemnatul, din totalul de 32 de voturi exprimate am întrunit un număr de 19 voturi
,,pentru,, , 10 voturi ,,împotrivă,, și 3 voturi nule.
Domnul Iliescu Alexandru din totalul de 32 de voturi exprimate a întrunit un număr
de 24 voturi ,,pentru,, , 5 voturi ,,împotrivă,, și 3 voturi nule.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Teleorman în consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă
Roşiorii de Vede, pentru anul şcolar 2016-2017.
Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în consiliul de administraţie al
Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede, pentru anul şcolar 2016-2017.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 150 din 27 septembrie 2016.
Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul
de avizare.
Domnul Vlad Eugen Ovidiu.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nefiind observaţii, rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare
a voturilor să-și intre în atribuţii.
Vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Teleorman în Consiliul de Administraţie Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria,
pentru anul şcolar 2016-2017.
Domnul Cioabă Petre propune pe doamna Toțe Marioara.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Mai sunt şi alte propuneri?
Nemaifiind propunerile, rog secretariatul tehnic să procedeze la tipărirea buletinelor
de vot, iar comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.
Se prezintă tehnica votării.
Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.
(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat
opţiunea și apoi l-a introdus în urnă).
x
x

x

Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să
prezinte procesul verbal.
Domnul Piper Savu Florin.
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Doamna Toțe Marioara din totalul de 32 de voturi exprimate am întrunit un număr de
29 voturi ,,pentru,, , 10 voturi ,,împotrivă,, și 3 voturi nule.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Teleorman nr. 150 din 27 septembrie 2016.
Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 150 din 27
septembrie 2016.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
numirea domnului Dragomirescu Florinel în funcţia publică de conducere de director general
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.
Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Dacă nu sunt, buletinele de vot fiind completate, urmează operaţiunea propriu - zisă
de votare.
Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să
prezinte procesul verbal.
Domnul Piper Savu Florin.
Domnul Dragomirescu Florinel din totalul de 32 de voturi exprimate a întrunit un
număr de 27 voturi ,,pentru,, și 5 voturi ,,împotrivă,,.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind numirea domnului Dragomirescu Florinel în
funcţia publică de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Teleorman.
Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind numirea
domnului Dragomirescu Florinel în funcţia publică de conducere de director general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
desemnarea unui vicepreşedinte pentru exercitarea atribuţiilor preşedintelui Consiliului
Judeţean Teleorman, în caz de vacanţă a acestei funcţii.
Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
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- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nefiind observaţii, rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare
a voturilor să-și intre în atribuţii.
Vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui vicepreşedinte pentru exercitarea
atribuţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, în caz de vacanţă a acestei funcţii.
Domnul Vlad Eugen Ovidiu propune pe domnul vicepreședinte Cristescu Ionel
Dănuț.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Mai sunt şi alte propuneri?
Nemaifiind propuneri, rog secretariatul tehnic să procedeze la tipărirea buletinelor de
vot, iar comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții.
Se prezintă tehnica votării.
Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.
(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, și-a exprimat
opţiunea și apoi l-a introdus în urnă).
x
x

x

Rog pe domnul Piper Savu Florin, președintele comisiei de numărare a voturilor să
prezinte procesul verbal.
Domnul Piper Savu Florin.
Domnul Cristescu Ionel Dănuț din totalul de 32 de voturi exprimate a întrunit un număr
de 27 voturi ,,pentru,, și 5 voturi ,,împotrivă,,.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea unui vicepreşedinte pentru
exercitarea atribuţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, în caz de vacanţă a
acestei funcţii.
Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind
desemnarea unui vicepreşedinte pentru exercitarea atribuţiilor preşedintelui Consiliului
Judeţean Teleorman, în caz de vacanţă a acestei funcţii.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 8 din 18 ianuarie 2013, cu
modificările ulterioare.
Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice să prezinte raportul
de avizare.
Domnul Vlad Eugen Ovidiu.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
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Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiții v ă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 8 din 18 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 8 din 18 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea execuţiei estimate a bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi
dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2016.
Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei estimate a bugetului
propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, pentru trimestrul patru al
anului 2016.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 30 voturi „pentru” și 2 „abţineri” (domnii Florescu Adrian și Ogrăzeanu Teodor) s-a
adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei estimate a bugetului propriu al
judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2016.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea alocării sprijinului financiar sub formă de contribuţie de la bugetul judeţului
Teleorman Parohiei Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Alexandria.
Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
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Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării
sprijinului financiar sub formă de contribuţie de la bugetul judeţului Teleorman Parohiei
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Alexandria.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 31 voturi „pentru” și 1 „abţinere” (domnul Vătafu Cătălin) s-a adoptat proiectul de
hotărâre privind aprobarea alocării sprijinului financiar sub formă de contribuţie de la bugetul
judeţului Teleorman Parohiei Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Alexandria.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2016.
Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare.
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al judeţului Teleorman pe anul 2016.
Supun la vot rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2016, pe
capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.
Supun la vot anexa nr. 4 ,,Bugetul general consolidat al judeţului Teleorman pe anul
2016 şi estimări pentru anii 2017-2019,,.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat ,,Bugetul general consolidat al judeţului Teleorman
pe anul 2016 şi estimări pentru anii 2017-2019,,.
Supun la vot proiectul de hotarare 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 2016.
La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare.
Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să
prezinte rapoartele de avizare
- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
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- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul vicepreședinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nu sunt, în aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă
din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 31 voturi „pentru” și 1 „abţinere” (domnul Florescu Adrian) s-a adoptat proiectul de
hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de
dezvoltare.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
În mape, aveţi şi o invitaţie de a participa la adunarea solemnă dedicată împlinirii a 27
de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989 care se va desfăşura joi, 22 Decembrie,
începând cu ora 10,00, în faţa Monumentului Eroilor Martiri din Municipiul Alexandria,
căreia vă rog să îi dați curs.
x
Dacă aveţi alte probleme?
Nemaifiind, ordinea de zi fiind epuizată, declar încheiate lucrările ședinţei și vă
mulţumesc pentru participare.
Totodată, în numele președintelui Consiliului Județean Teleorman, vreau să urez tuturor
cetățenilor județului, consilierilor județeni și colegilor din aparatul de specialitate Crăciun
Fericit alături de cei dragi, un An Nou mai bun, plin de împliniri și să dea Dumnezeu ca la
anul să ne revedem în același context. Vă mulțumesc, o zi bună!

PREŞEDINTE

SECRETAR AL JUDEŢULUI

Gâdea Adrian Ionuţ

Oprescu Silvia
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