
R O M Â N I A
CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN

PROCES VERBAL 
 al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman 

din data de 29 mai 2017

Bună ziua, stimaţi colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi, 29 

mai 2017, prin dispoziţia nr. 267 din 23 mai a.c..
La  ședinţă  participă  31  consilieri  din  totalul  de  33  consilieri  în  funcţie,  lipsind 

doamna  Toțe  Marioara  și  domnul  Bădulescu  Adrian,  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 ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data de 
27 aprilie 2017, v-a fost pus la dispoziţie și îl supun aprobării dumneavoastră.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean, din 27 aprilie 2017.
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  pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Județean 
Teleorman nr. 71 din 28 aprilie 2014 privind atribuirea în folosință gratuită a 
unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

2. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea Raportului  de  evaluare,  a  prețului 
minim  de  pornire  a  licitației  și  a  documentației  de  licitație  în  vederea 
închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în imobilul Centrul de 
Sănătate  ”Regele  Carol  I”  Deparați,  proprietate  publică  a  județului 
Teleorman.
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Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin

3. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea Raportului  de  evaluare,  a  prețului 
minim  de  pornire  a  licitației  și  a  documentației  de  licitație  în  vederea 
închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în imobilul ”Fost sediu al 
Băncii  Agricole  Sucursala  Teleorman”,  comuna  Drăgănești  Vlașca, 
proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin

4. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea Raportului  de  evaluare,  a  prețului 
minim  de  pornire  a  licitației  și  a  documentației  de  licitație  în  vederea 
închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în imobilul ”Spitalul de 
Psihiatrie Poroschia”, proprietate publică a județului Teleorman.

Inițiator: Vicepreședinte Piper Savu Florin

5. Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  unui  mandat  cu  titlu  gratuit 
reprezentanților  Consiliului  Județean  Teleorman în  Adunarea  Generală  a 
asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele, pe anul 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

7. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Județean 
Teleorman nr. 2 din 18 ianuarie 2013.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

8. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentantului  Consiliului 
Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

9. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Județean 
Teleorman nr. 216 din 21 decembrie 2016.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

10.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. 
APA SERV S.A.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului 
propriu al județului Teleorman, pe anul 2016.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
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12.Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  propriu  al  județului 
Teleorman pe anul 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

13.Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Județean 
Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările și completările 
ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

16.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  necesarului  orientativ  de 
îmbrăcăminte,  încălțăminte,  materiale  igienico-sanitare,  pentru  copiii  și 
tinerii  pentru  care  s-a  stabilit  măsura  de  protecție  specială,  mamelor 
protejate  în  centrele  maternale,  precum  și  pentru  persoanele  adulte 
instituționalizate.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

17.Diverse.

Supun la vot proiectul ordinii de zi. 
- 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.

x

3



La  primul  punct  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris proiectul  de  hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 28 aprilie 2014 privind 
atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate publică a județului 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 economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte 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 Județean Teleorman nr. 71 din 28 aprilie 2014 privind atribuirea în 
folosință gratuită a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman.

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

Cu 21 voturi „pentru” și  10 voturi impotrivă : domnii  Vătafu Teodor Cătălin , Ion 
Petre, Constantinescu Florică, Cocu Bogdan, Vrăjitoarea Emilian, Iliescu Alexandru, Stoian 
Maria,  Fedeleș  Oana,  Țole  Marin,  Burcescu  Cătălin) proiectul  de  hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 71 din 28 aprilie 2014 privind 
atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman a fost 
respins.

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației și a documentației de licitație 
în  vederea  închirierii  prin  licitație  publică  a  unui  spațiu  situat  în  imobilul  Centrul  de 
Sănătate ”Regele Carol I” Deparați, proprietate publică a județului 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 economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte 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  aprobarea 

Raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației și a documentației de licitație 
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în  vederea  închirierii  prin  licitație  publică  a  unui  spațiu  situat  în  imobilul  Centrul  de 
Sănătate ”Regele Carol I” Deparați, proprietate publică a județului Teleorman.

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

Cu 30 voturi „pentru” și o „abţinere” (domnul Florescu Adrian) s-a aprobat proiectul 
de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației 
și a documentației de licitație în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat 
în imobilul Centrul de Sănătate ”Regele Carol I” Deparați, proprietate publică a județului 
Teleorman.

La  punctul  trei  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris proiectul  de  hotărâre  privind 
aprobarea Raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației și a documentației 
de licitație în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în imobilul ”Fost 
sediu  al  Băncii  Agricole  Sucursala  Teleorman”,  comuna  Drăgănești  Vlașca,  proprietate 
publică a județului 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 economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte 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  aprobarea 

Raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației și a documentației de licitație 
în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în imobilul ”Fost sediu al 
Băncii  Agricole Sucursala Teleorman”, comuna Drăgănești  Vlașca, proprietate publică a 
județului Teleorman.

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

În  unanimitate  de  voturi  s-a  aprobat  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea 
Raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației și a documentației de licitație 
în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în imobilul ”Fost sediu al 
Băncii  Agricole Sucursala Teleorman”, comuna Drăgănești  Vlașca, proprietate publică a 
județului Teleorman.

La punctul  patru  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris proiectul  de  hotărâre  privind 
aprobarea Raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației și a documentației 
de  licitație  în  vederea  închirierii  prin  licitație  publică  a  unui  spațiu  situat  în  imobilul 
”Spitalul de Psihiatrie Poroschia”, proprietate publică a județului Teleorman.
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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 economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte 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  aprobarea 

Raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației și a documentației de licitație 
în  vederea  închirierii  prin  licitație  publică  a  unui  spațiu  situat  în  imobilul  ”Spitalul  de 
Psihiatrie Poroschia”, proprietate publică a județului Teleorman.

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

Cu 20 voturi „pentru” și  12 voturi împotrivă (domnii consilieri Ogrăzeanu Teodor, 
Florescu Adrian,   Vătafu Teodor Cătălin , Ion Petre, Constantinescu Florică, Cocu Bogdan, 
Vrăjitoarea Emilian, Iliescu Alexandru, Stoian Maria, Fedeleș Oana, Țole Marin , Burcescu 
Cătălin) s-a  aprobat  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  Raportului  de  evaluare,  a 
prețului minim de pornire a licitației și a documentației de licitație în vederea închirierii prin 
licitație  publică  a  unui  spațiu  situat  în  imobilul  ”Spitalul  de  Psihiatrie  Poroschia”, 
proprietate publică a județului Teleorman.

La  punctul  cinci  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris proiectul  de  hotărâre  privind 
acordarea unui mandat cu titlu gratuit reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în 
Adunarea Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

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 economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte 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 acordarea unui 

mandat  cu  titlu  gratuit  reprezentanților  Consiliului  Județean  Teleorman  în  Adunarea 
Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
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- Abţineri ?
În unanimitate  de  voturi  s-a  aprobat  proiectul  de hotărâre  privind acordarea  unui 

mandat  cu  titlu  gratuit  reprezentanților  Consiliului  Județean  Teleorman  în  Adunarea 
Generală a Asociaților a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

La  punctul    șase     de  la  ordinea  de  zi  este  înscris proiectul  de  hotărâre  privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele, pe 
anul 2017.

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 economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte 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  aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele, pe anul 2017.
Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu 30 voturi „pentru” și un vot „împotrivă” (domnul Florescu Adrian) s-a aprobat 
proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea  bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  al  S.C. 
EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele, pe anul 2017.

Următoarele  trei  proiecte  de  hotărâre privesc  desemnarea  unor  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 31 consilieri judeţeni, deci jumătate plus 
unu din numărul membrilor consiliului judeţean prezenţi reprezintă 17.

Proiectul  de  hotărâre  se  referă  la  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Județean 
Teleorman nr. 2 din 18 ianuarie 2013, în sensul desemnării unui consilier județean care să 
reprezinte Consiliul Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației Club Sportiv 
Baschet Teleorman - Alexandria.

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 președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
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x
x x

Vă rog să faceţi propuneri. 

Domnul Bibina Marin propune pe domnul Chiran Valentin.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Domnule Chiran, acceptați.
Domnul Chiran Valentin.
Da.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Rog secretariatul tehnic să procedeze la tipărirea buletinelor de vot.

x
 

Vă rog să-mi permiteţi să vă prezint tehnica votării.
Buletinele de vot fiind completate, rog 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).
 Rog pe domnul Iliescu Nicolae Angelică să prezinte procesul verbal.
Domnul Iliescu Nicolae Angelică.
Domnul Chiran Valentin din totalul de 31 de voturi valabil exprimate a întrunit un 

număr de 29 de voturi ”pentru” și două voturi ”împotrivă”.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii  Consiliului Județean 

Teleorman nr. 2 din 18 ianuarie 2013.

Urmare  votului  dumneavoastră  s-a  adoptat  proiectul  de  hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 2 din 18 ianuarie 2013.

Următorul  proiect  de  hotărâre privește desemnarea  reprezentantului  Consiliului 
Județean  Teleorman  în  Consiliul  de  Administrație  al  Centrului  Județean  de  Resurse  și 
Asistență Educațională Teleorman .

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 președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
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x
x x

Vă rog să faceţi propuneri. 
Domnul Țone Marin propune pe domnul Vrăjitoarea Emilian. .
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Domnule Vrăjitoarea, acceptați.
Domnul Vrăjitoarea Emilian.
Da.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Rog secretariatul tehnic să procedeze la tipărirea buletinelor de vot.

Buletinele de vot fiind completate, rog comisia de numărare a voturilor să-și intre în 
atribuții.

Tehnica votării este aceeași.
Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.
 Rog pe domnul Iliescu Nicolae Angelică să prezinte procesul verbal.
Domnul Iliescu Nicolae Angelică.
Domnul Vrăjitoarea Emilian din totalul de 31 de voturi exprimate a întrunit un număr 

de 26 de voturi ”pentru”, 4 ”împotrivă” și un vot nul.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Vă  prezint  proiectul  de  hotărâre privind  desemnarea  reprezentantului  Consiliului 

Județean  Teleorman  în  Consiliul  de  Administrație  al  Centrului  Județean  de  Resurse  și 
Asistență Educațională Teleorman.

Urmare  votului  dumneavoastră  s-a adoptat  proiectul  de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație 
al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman.

La următorul punct  de la ordinea de zi este înscris proiectul de 
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 
216  din  21  decembrie  2016,  în  sensul  înlocuirii  reprezentantului 
Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de Administrație al Centrului 
Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede pentru anul școlar 2016-
2017.

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 președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.

x
x x
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Vă rog să faceţi propuneri. 
Domnul Chiran Valentin propune pe domnul Vlad Eugen Ovidiu.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Domnule Vlad, acceptați.
Domnul Vlad Eugen Ovidiu.
Da.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Rog secretariatul tehnic să procedeze la tipărirea buletinelor de vot.

Buletinele de vot fiind completate, rog comisia de numărare a voturilor să-și intre în 
atribuții.

Tehnica votării este aceeași.
Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „DA” sau „NU”.
 Rog pe domnul Iliescu Nicolae Angelică să prezinte procesul verbal.
Domnul Iliescu Nicolae Angelică.
Domnul Vlad Eugen Ovidiu din totalul de 31 de voturi valabil exprimate a întrunit un 

număr de 28 de voturi ”pentru” și 3 voturi ”împotrivă”.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii  Consiliului Județean 

Teleorman nr. 216 din 21 decembrie 2016.

Urmare  votului  dumneavoastră  s-a  adoptat  proiectul  de  hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 216 din 21 decembrie 2016.

La  punctul  zece  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre privind 
acordarea  unui  mandat  special  reprezentantului  Consiliului  Județean  Teleorman  în 
Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APA SERV S.A.

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 economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte 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 acordarea unui 

mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a 
Acționarilor a S.C. APA SERV S.A.

 Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
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- Abţineri ?
În  unanimitate  de  voturi  s-a  adoptat  proiectul  de hotărâre privind acordarea  unui 

mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a 
Acționarilor a S.C. APA SERV S.A.

La punctul 11     de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
contului anual de execuție al bugetului propriu al județului 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 economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte 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 aprobarea contului 

anual de execuție al bugetului propriu al județului Teleorman, pe anul 2016.
Supun la vot proiectul de hotărâre.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

Cu 30 voturi „pentru” și un vot „împotrivă” (domnul Florescu Adrian) s-a adoptat 
proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al 
județului Teleorman, pe anul 2016.

La  punctul  12  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre privind 
rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2017.

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 economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte 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 2017.
Supun la vot rectificarea bugetului  propriu al judeţului Teleorman pe anul 2017, pe 

capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și anexe.
Supun la vot anexa nr. 1 ,,Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului 

Teleorman pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2017-2019,,.
- Cine este pentru ?
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- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat anexa nr. 1.
Supun la vot anexa nr. 2 ,,Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului 

Teleorman pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018-2020,.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat anexa nr. 2.
Supun la vot anexa nr. 3 ,,Programul de investiții publice pe anul 2017.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat anexa nr. 3.
Supun la vot anexa nr. 4 ,,Bugetul general centralizat al județului Teleorman pe anul 

2017 și estimări pentru anii 2018-2020,.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat anexa nr. 4.
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 2017.

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

În  unanimitate  de  voturi  s-a  adoptat  proiectul  de  hotărâre  privind rectificarea 
bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2017.

La  punctul  13  de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

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 economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte 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 Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.
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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 Județean Teleorman nr. 49 din 27 martie 2017.

La  punctul  14     de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre pentru 
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 
2013, cu modificările și completările ulterioare.  

Rog președinţii 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 președinte 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. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările 
și 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. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, cu modificările 
și completările ulterioare.

La  punctul  15 de  la  ordinea  de  zi  este  înscris  proiectul  de  hotărâre pentru 
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 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, președintele comisiei juridice.
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte 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. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările 
ulterioare.

Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 
nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările 
ulterioare.

La punctul 16 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 
necesarului  orientativ  de  îmbrăcăminte,  încălțăminte,  materiale  igienico-sanitare,  pentru 
copiii și tinerii pentru care s-a stabilit măsura de protecție specială, mamelor protejate în 
centrele maternale, precum și pentru persoanele adulte instituționalizate.

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

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice.
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Domnul Iliescu Alexandru
Domnule președinte, in raportul  comun de specialitate se spune că ” prin HG nr. 

904/2014  s-a  stabilit  cuantumul  limitelor  minime  de  cheltuieli  aferente  drepturilor 
menționate mai sus astfel” fiind menționate  limitele minime. Întrebarea mea este dacă sunt 
menționate și  limitele maxime. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Nu, domnule Iliescu. Este prevăzută doar limita minimă. 
Vă  prezint  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  necesarului  orientativ  de 

îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, pentru copiii și tinerii pentru care s-
a stabilit măsura de protecție specială, mamelor protejate în centrele maternale, precum și 
pentru persoanele adulte instituționalizate.

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

În  unanimitate  de  voturi  s-a  adoptat  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea 
necesarului  orientativ  de  îmbrăcăminte,  încălțăminte,  materiale  igienico-sanitare,  pentru 
copiii și tinerii pentru care s-a stabilit măsura de protecție specială, mamelor protejate în 
centrele maternale, precum și pentru persoanele adulte instituționalizate.

În mape aveți și Informarea privind activitatea desfășurată de Autoritatea Teritorială 
de Ordine Publică Teleorman în trimestrul I/2017.

Dacă  aveți  observații  sau  obiecțiuni  pe  marginea  acestui  material  vă  rog  să  le 
prezentați.

De  asemenea,  tot  în  mape,  aveți  și  câte  un  exemplar  din  declarația  de  avere  și 
declarația de interese, pe care vă rog să le completați și să le depuneți la Compartimentul 
cancelarie, până cel târziu la data de 15 iunie a.c.

Trecem la ultimul punct „Diverse”.
x

Dacă  aveţi alte probleme?
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Domnul Țone Marin
Domnule președinte, v-am rugat la ședința trecută să ni se prezinte  execuția bugetară 

pentru anul 2016 a asociației Euroteleorman întrucât pentru anii 2016 și 2017 apar aceleași 
sume. Ați promis că ne veți pune la dispoziție și prevederile pentru  2017. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Am discutat cu directorul executiv al asociației, care astăzi trebuia să fie prezent la o 

altă reuniune și care va fi prezent la urmatoarea ședință de consiliu pentru a ne prezenta 
situația solicitată. 

Dacă nu mai aveți alte observații pentru capitolul ”Diverse” și epuizându-se ordinea 
de zi, declar închise lucrările ședinței de astăzi și vă urez o dupăamiază placută!

             PREȘEDINTE,                                                     SECRETAR AL JUDEŢULUI
       
           Cristescu Ionel Dănuț                                                            Oprescu Silvia
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