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R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN 

 
PROCES VERBAL   

 al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  
din data de 26 noiembrie 2018 

 
 Bună ziua, stimați colegi,  
 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi, 26 
noiembrie 2018, prin dispoziţia nr. 411 din 19 noiembrie a.c.. 

La ședinţă participă un număr de 32 consilieri din 32 de consilieri în funcţie, 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. 

 
 
Procesul - verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data de 

31 octombrie 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 31 octombrie 2018. 
 

 
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 revenirea unor părţi de imobile din domeniul 

public al judeţului Teleorman şi administrarea Consiliului Judeţean Teleorman 
în domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale “Apele 
Române”, precum şi revenirea unor părţi de imobile aflate în domeniul public al 
statului şi administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în adminstrarea 
Administraţiei Naţionale “Apele Române” ;  
  Inițiator : preşedinte Ionel Dănuţ Cristescu 

 
   
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleorman nr.140 din 15 decembrie 2010 privind 
aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism 
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a judeţului Teleorman şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. 
    Inițiator : preşedinte Ionel Dănuţ Cristescu 
                     

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Judeţean 
Teleorman nr. 26 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie  Poroschia  pe anul 2018. 

                         Iniţiator: preşedinte Ionel Dănuţ Cristescu 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Judeţean 
Teleorman nr. 27 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede pe anul 2018, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

                        Iniţiator: preşedinte Ionel Dănuţ Cristescu 

        5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului 
Teleorman pe anul 2018; 

      Iniţiator: preşedinte Ionel Dănuţ Cristescu 

 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Teleorman nr.35 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetelor de 
venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe 
anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021, ale instituțiilor și serviciilor 
publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, cu modificările 
ulterioare; 

      Iniţiator: preşedinte Ionel Dănuţ Cristescu 

 
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Judeţean 

Teleorman nr. 28 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria pe anul 2018, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

                         Iniţiator: preşedinte Ionel Dănuţ Cristescu 

 

8. Proiect de hotărâre  pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleorman nr.121 din 26 iulie 2013 privind aprobarea 
organigramei  și a statului de  funcții  ale  Centrului  Județean  de  Conservare  și  
Promovare  a Culturii  Tradiționale  Teleorman,  cu  modificările  și  completările 
ulterioare. 

       Inițiator : președinte Ionel Dănuț Cristescu 

 
3. Proiect de hotărâre p 

9. Diverse.  
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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, 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 

revenirea unor părţi de imobile din domeniul public al judeţului Teleorman şi 
administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în domeniul public al statului şi 
administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, precum şi revenirea unor 
părţi de imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Consiliului 
Judeţean Teleorman în adminstrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”. 
 

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. 
 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
 

-Domnul Cocu Bogdan 
 Domnule președinte, înțeleg că prin  Hotărârea  Guvernului nr. 943/2013 , aceste 
părți de imobile ar fi trebuit să treacă din nou în domeniul public al statului prin efectul 
legii. Nu înțeleg de ce a fost necesară aprobarea acestui lucru și prin hotărâre de Consiliu 
județean. Mulțumesc. 
 -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
 Domnule consilier, în spatele proiectului de hotărâre găsiți adresele care au stat la 
baza acestei hotărâri. Este vorba despre adresa Ministerului Dezvoltării care specifică 
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acest lucru, respectiv emiterea acestei hotărâri de consiliu județean și comunicarea ei 
Minsiterului Apelor și Pădurilor. Pe de altă parte, ați putut observa și adresa de la 
Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea prin care ni se aduce la cunoștință că în 
termenul prevăzut de 5 ani nu s-a finalizat nicio investiție. Ca atare, părțile de imobile 
trebuie să treacă înapoi în domeniul public al statului.  
 
 -Domnul Cocu Bogdan  

Vă mulțumesc pentru răspuns. Am vazut că sunt invocate aceste adrese, însă la 
mapă nu le-am regăsit ca atare. 

 
 -Domnul Vlad Eugen 
 Domnule președinte, dacă îmi permiteți, toate adresele din spatele proiectelor de 
hotărâri au fost disponibile la președinții comisiilor de specialitate. 
  
 -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
 Desigur. De asemenea, vi le putem pune la dispozitia celor care încă nu le-au 
parcurs. 
 

-Domnul Bădulescu Adrian 
Domnule președinte, noi aici facem referire la niște fișe de proiect din anul 2013 

potrivit cărora Consiliul județean ar fi urmat ca pe aceste terenuri să demareze și să 
dezvolte niște investiții, efectiv intrându-se în posesia terenurilor în luna ianuarie 2014.  
Mi se pare cam forțat acest demers, motiv pentru care mă voi abține de la vot pentru acest 
punct din ordinea de zi. 

 
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Este dreptul dumneavoastră. După cum observați, noi am transmis aceste fișe de 

proiect, pe diverse domenii de interes  către ADR Sud Muntenia. Nu am avut axă deschisă 
de finanțare pentru POR 2014 -2020 pentru a definitiva acest  proiect și împlinindu-se, 
termenul de 5 ani pentru finalizarea investiției, suntem obligați conform HG 214/2013 să 
trecem părțile din bunurile imobile din nou în domeniul public al statului și în 
administrarea Administrației Naționale ”Apele Române”. Mulțumesc. 

 
Dacă nu mai sunt alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind revenirea 

unor părţi de imobile din domeniul public al judeţului Teleorman şi administrarea 
Consiliului Judeţean Teleorman în domeniul public al statului şi administrarea 
Administraţiei Naţionale “Apele Române”, precum şi revenirea unor părţi de imobile 
aflate în domeniul public al statului şi administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în 
adminstrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”. 
  
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
Cu 27 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 5„abţineri” (Ion Petre, Cocu Bogdan, 

Bădulescu Adrian, Vătafu Cătălin, Constantinescu Florică) s-a aprobat proiectul de 
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hotărâre privind revenirea unor părţi de imobile din domeniul public al judeţului 
Teleorman şi administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în domeniul public al statului 
şi administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, precum şi revenirea unor părţi 
de imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Consiliului Judeţean 
Teleorman în adminstrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”. 
 

 
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.140 din 15 
decembrie 2010 privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a 
teritoriului şi urbanism a judeţului Teleorman şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Rog președinții comisiilor juridică şi urbanism 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. 
 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
 

Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.140 din 15 decembrie 2010 privind 
aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a 
judeţului Teleorman şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.140 din 15 decembrie 2010 privind 
aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a 
judeţului Teleorman şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

 
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotarârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 26 din 15 februarie 2018 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie  
Poroschia  pe anul 2018. 

 
 

 
Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 

prezinte rapoartele de avizare. 
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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. 

 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
 

Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 26 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie  Poroschia  pe anul 2018. 

 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate  s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotarârii 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 26 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie  Poroschia  pe anul 2018. 
 
 

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotarârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 27 din 15 februarie 2018 
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede pe anul 2018, 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. 

 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 

Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 27 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede pe anul 2018, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

  
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
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- Abţineri ? 
În unanimitate  s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotarârii 

Consiliului Judeţean Teleorman nr. 27 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede pe anul 2018, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hot�râre privind 
rectificarea bugetului propriu al jude�ului Teleorman pe anul 2018. 

 
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. 

 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 

Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 
judeţului Teleorman pe anul 2018. 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 
propriu al judeţului Teleorman pe anul 2018. 
 

 
La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.35 din 15 februarie 2018 
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a 
fondului salariilor de bază pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021, ale 
instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, 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. 
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 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 

Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Teleorman nr.35 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetelor de venituri și 
cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2018 și 
estimările pentru anii 2019-2021, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea 
Consiliului Judeţean Teleorman, cu modificările ulterioare. 

 
  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Teleorman nr.35 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetelor 
de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 
2018 și estimările pentru anii 2019-2021, ale instituțiilor și serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, cu modificările ulterioare. 

 
 

La punctul şapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotarârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 28 din 15 februarie 2018 
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de 
Urgenta Alexandria pe anul 2018, 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. 

 
 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
 

Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 28 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria pe anul 2018, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotarârii 

Consiliului Judeţean Teleorman nr. 28 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului 
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de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria pe anul 2018, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

 
 
La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.121 din 26 
iulie 2013 privind aprobarea organigramei  și a statului de  funcții  ale  Centrului  
Județean  de  Conservare  și  Promovare  a Culturii  Tradiționale  Teleorman,  cu  
modificările  și  completările ulterioare. 

Rog președinții comisiilor economică şi 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. 
 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Teleorman nr.121 din 26 iulie 2013 privind aprobarea organigramei  
și a statului de  funcții  ale  Centrului  Județean  de  Conservare  și  Promovare  a Culturii  
Tradiționale  Teleorman,  cu  modificările  și  completările ulterioare. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.121 din 26 iulie 2013 privind aprobarea 
organigramei  și a statului de  funcții  ale  Centrului  Județean  de  Conservare  și  
Promovare  a Culturii  Tradiționale  Teleorman,  cu  modificările  și  completările 
ulterioare. 
 

În mape aveți și “Informarea privind activitatea desfășurată de Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică Teleorman în trimestrul III/2018”, în vederea consultării.  

Dacă aveți observații sau propuneri vă rog să le prezentați. 
Aveţi şi o invitaţie pentru data de 28 noiembrie 2018, ora 11,00, în comuna 

Bujoreni, sat Prunaru pentru a participa la ceremonia publică prilejuită de comemorarea 
eroilor Armatei României la ,,Monumentul personalului militar căzut la datorie în acţiuni 
de luptă în localitatea Prunaru,,. 

De asemenea, aflându-ne  în an centenar, vă invit să luați parte la manifestările 
prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale, pe 1 Decembrie în municipiul Alexandria. 

 
 
Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
Dacă  aveţi alte probleme, întrebări sau aspecte de prezentat, vă stau la dispoziție. 
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-Domnul Vrăjitoarea Emilian 
Domnule președinte, am observat că în orașul Alexandria, pe toate strazile unde 

există un loc de parcare, toate aceste locuri sunt cu plată, inclusiv în jurul bisericilor, 
băncilor sau instituțiilor de orice fel. Înțeleg că este nevoie de bani la bugetul local, dar nu 
mi se pare normal să plătim parcare de fiecare dată dacă, de exemplu, staționăm timp de 5 
minute în fața unei bănci ca să achităm o factură.  

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Presupun ca aceste măsuri au fost luate printr-o hotărâre de consiliu local și probabil 

că au existat și alte considerente care au stat la baza emiterii acestei hotărâri, nu doar cele 
legate  de colectarea de bani la bugetul local. De aceea, vă sfătuiesc să aveți o discuție și 
cu colegii dumneavoastră, consilierii locali de la nivelul  municipiului Alexandria. De 
asemenea, și eu personal voi ridica această problemă domnului primar Victor Drăgușin și 
voi veni cu detalii la următoarea ședință. 

 
-Domnul Iorga Adrian Octavian 
Domnule președinte, ce ne puteți spune despre Programul Național ”Lapte, corn și 

fructe proaspete în școli”. Suntem deja în luna decembrie în câteva zile, iar aceste produse 
nu au ajuns în școli. Este al doilea an consecutiv când se înregistrează întârzieri. Din 
informațiile mele, în celelalte județe acestea se distribuie încă de la începutul anului școlar.  

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Sunt în măsură să vă informez că și noi am făcut o analiză, iar pentru anul următor 

vom propune o altă modalitate de derulare a programului, în sensul diminuării timpului de 
așteptare până la implementarea efectivă a acestuia. Anul trecut am avut probleme pentru 
că nu s-au prezentat operatori la procedurile de achiziție publică.  În acest moment avem 
operatori care au depus oferte. În orice caz, întârzierile în implementarea programului  se 
regăsesc și la nivel național. Conform legii, produse precum laptele și cornul au un regim 
special și ma refer în special la termenul de validare din partea  ANAP. Totodată, 
obiecțiile pe care ANAP–ul le are față de autoritățile publice județene să se facă la timp 
astfel încât procedurile să se finalizeze înainte de începerea anului școlar. 

 
-Domnul Iorga Octavian Adrian  
Mulțumesc.  Totuși poate că ar trebui formulate niște propuneri de modificare a legii 

achizițiilor publice astfel încât și operatorii economici locali să poată fi implicați în 
derularea acestui program ca să putem veni atât în sprijinul elevilor prin distribuția de 
produse proaspete, dar să sprijinim și producătorii locali. 

 
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Eu mi-aș dori să avem agenți economici din județul nostru, dar știți bine că legea nu 

ne permite să facem noi selecția acestora. Pe de altă parte, vă aștept cu propuneri pentru 
modificarea legislației în speță și vă asigur de sprijinul nostru în acest demers. 
 

Domnul Iliescu Alexandru 
Domnule președinte, vreau să semnalez faptul că pe drumul județean  Roșiorii de 

Vede - Balta Sărată, odată cu derularea lucrărilor agricole, au fost distruse semnele de 
circulație. După cum știți este o porțiune de drum cu multe curbe și văi și vă rog să 
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dispuneți verificarea acestei situații pentru  luarea eventualelor masuri ce țin de 
semnalizarea corespunzătoare a drumurilor județene și de  prevenirea accidentelor.  

 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Mulțumesc. Am reținut sesizarea dumneavoastră. Nu este prima dată când se 

întâmplă acest lucru pe acest drum județean. Agenții economici, în timpul lucrărilor 
agricole de arat, au distrus atât  bornele kilometrice cât și șanțurile realizate prin investiții 
ale Consiliului județean. În prezent există și un dosar în curs cu privire la furtul de 
indicatoare din zona DJ 504. Poliția locală din  Smârdioasa și-a făcut datoria și a 
identificat  persoanele care se fac vinovate de furt urmând a se dispune măsurile legale. 
Vreau să atrag încă o dată atenția că pentru furtul sau distrugerea de indicatoare se 
constituie dosar penal și se pune grav în pericol siguranța rutieră.  Mulțumesc pentru 
aspectul prezentat. 

 
Aș vrea să vă mai informez că săptamâna următoare vom organiza o ședință 

extraordinară în una dintre datele de 3 sau de 5 decembrie 2018 urmând să vă convocăm în 
conformitate cu prevederile legale. 

Dacă nu mai aveți alte probleme, epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate 
lucrările ședinţei și vă mulţumesc pentru participare. 

 
 
 
 
 PREȘEDINTE,       SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

   Cristescu Ionel Dănuț                                                Oprescu Silvia 


