ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 17 aprilie 2018
Bună ziua, stimaţi colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă extraordinară pentru astăzi, 17
aprilie 2018, prin dispoziția nr. 194, din 16 aprilie 2018.
La ședinţă participă 24 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcţie lipsind doamna
Panagoreț Ioana și domnii Bădulescu Adrian, Burcescu Cătălin, Fulga Mircea, Iliescu Nicolae,
Ion Petre, Țole Marin, Țucan Marian, Vătafu Teodor. Ședinţa de consiliu este legal
constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezenţă necesar pentru desfășurarea legală a
acestei ședinţe extraordinare.
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
afișare la avizierul instituției, fiind publicat și pe site-ul Consiliului judeţean.
Participă, în calitate de invitaţi, directori și funcţionari publici din aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean, precum și reprezentanţi ai presei scrise și audio-vizuale.
x
x

x

Procesul - verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data de 29
martie 2018, 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 29 martie 2018.
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 aprobarea indicatorilor și a documentației tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiții ”Extinderea și dotarea secției U.P.U. a
Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”, în faza studiu
de fezabilitate.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
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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, proiectul de hotărâre de la ordinea de zi a fost avizat 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.
Pe ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Extinderea și
dotarea secției U.P.U. a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”,
în faza studiu de fezabilitate.
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 președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vă mulțumesc.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nefiind, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Extinderea și dotarea
secției U.P.U. a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”, în faza studiu
de fezabilitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Extinderea și dotarea
secției U.P.U. a Spitalului Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman”, în faza studiu
de fezabilitate.
Domnul Vlad Eugen Ovidiu
Domnule președinte, colegii din comisia juridică ar dori să știe dacă s-a stabilit data
ședinței ordinare.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Ședinta ordinară va avea loc în data de 26 aprilie 2018, ora 14,00.
2

Domnul Vlad Eugen Ovidiu.
Rugămintea este ca ședința să se desfășoare în data de 25 aprilie.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț.
Vom analiza propunerea și vă vom comunica.
Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinţei și vă mulţumesc pentru
participare.

PREŞEDINTE
Cristescu Ionel Dănuț

SECRETAR AL JUDEŢULUI
Oprescu Silvia
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