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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 septembrie 2018 

 
 Bună ziua, stimați colegi,  
 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi, 26 
septembrie 2018, prin dispoziţia nr. 345 din 20 septembrie a.c.. 

La ședinţă participă toți consilierii 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 27 

august 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 27 septembrie 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 aprobarea Regulamentului de premiere a 

elevilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare 
naționale  și   internaţionale  și  a  cuantumului stimulentelor financiare alocate 
elevilor și profesorilor îndrumători. 

   Inițiator : președinte Ionel Dănuț Cristescu 
                     

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Județean Teleorman în Consiliul  de  Administrație  al  Centrului  Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Teleorman, pentru anul școlar 2018-2019. 

Inițiator : președinte Ionel Dănuț Cristescu 
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3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleorman nr.188 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 
Spitalului de Psihiatrie Poroschia. 

Inițiator : președinte Ionel Dănuț Cristescu 
 
4. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman 

pentru executarea unor lucrări la mai multe imobile, proprietate publică a 
județului Teleorman. 

Inițiator : președinte Ionel Dănuț Cristescu 
 
5. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman 

pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu medical din imobilul 
Policlinică situat în municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu, nr. 32, 
proprietate privată a județului Teleorman. 

Inițiator : președinte Ionel Dănuț Cristescu 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Acordul de 

parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, Primăria 
Svisthov, districtul Veliko Târnovo din Republica Bulgaria și Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență “A.D. Ghica” al Județului Teleorman. 

Inițiator : președinte Ionel Dănuț Cristescu 
 
7. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului propriu al județului 

Teleorman pe anul 2018. 
Inițiator : președinte Ionel Dănuț Cristescu 
 
8. 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 Județean Teleorman. 

Inițiator : președinte Ionel Dănuț Cristescu 
 
9. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Piscicola 

Teleorman SRL. 
Inițiator : președinte Ionel Dănuț Cristescu 
 
10. Diverse. 
 
 

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

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

aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor care au obţinut rezultate deosebite la 
olimpiadele şi concursurile şcolare naționale  și   internaţionale  și  a  cuantumului 
stimulentelor financiare alocate elevilor și profesorilor îndrumători. 

 
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 președinte Cristescu Ionel Dănuț. 

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

Domnul Vrăjitoarea Emilian 
Domnule președinte, ținând cont de faptul că un elev pentru a ajunge la faza 

internațională în cadrul unui concurs școlar are nevoie de foarte mult timp de pregătire și 
depune mult efort pentru a ajunge la un  asemenea nivel, propun majorarea cuantumului de 
premiere după cum urmează : pentru medalia de aur premiul să fie de 2000 lei, pentru medalia 
de argint 1500 lei,  pentru medalia de  bronz 1200 lei, pentru mențiune și premiu special 900 
lei. Fac această propunere și prin prisma faptului că am avut și eu un copil care în timpul școlii 
a ajuns la faza internațională și a făcut o serie de sacrificii pentru a obține aceste rezultate. De 
aceea propun să-i stimulăm mai mult pe elevii noștri, cu atât mai mult cu cât în țarile în care 
se desfășoară aceste faze se intâlnesc cu elevi din țări cu un nivel economic  și un sistem de 
învățământ superioare.  De asemenea, și pentru fazele naționale consider ca premiile trebuie 
majorate macar cu câte 200 lei. Mulțumesc. 

 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț Ionel 
Mulțumesc și eu.  Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Acești copii ne-au 

reprezentat cu cinste județul, de aceea am și hotărât să-i premiem, conform legii.  Din păcate,  
acestea sunt sumele alocate.  Consider că am reușit să acordăm niște premii onorabile raportat 
la ceea ce s-a alocat anul acesta. Bineînțeles, anul următor, dacă ni se vor aloca sume mai 
mari, vom majora și noi aceste premii.  

Supun la vot propunerea domnului Vrăjitoarea.  
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
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- Abţineri ? 
 

Cu 11 voturi ”pentru”  (Ogrezeanu Teodor, Vătafu Cătălin, Ion Petre, Constantinescu 
Florică, Cocu Bogdan, Vrăjitoarea Emilian, Iliescu Alexandru, Stoian Maria, Iorga Octavian, 
Țole Marin, Bădulescu Adrian) propunerea de amendare a proiectului de hotărâre nu a fost 
aprobată, dar vom avea în vedere această propunere. 
 

Dacă nu mai sunt alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de premiere a elevilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele 
şi concursurile şcolare naționale  și   internaţionale  și  a  cuantumului stimulentelor 
financiare alocate elevilor și profesorilor îndrumători. 
  
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

premiere a elevilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare 
naționale  și   internaţionale  și  a  cuantumului stimulentelor financiare alocate elevilor și 
profesorilor îndrumători. 
 

 
Următorul proiect de hotărâre  privește desemnarea unei 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. 

 
Proiectul de hotărâre se referă la desemnarea reprezentantului Consiliului 

Jude�ean Teleorman în Consiliul  de  Administra�ie  al  Centrului  Jude�ean de 
Resurse �i Asisten�� Educa�ional� Teleorman, pentru anul �colar 2018-2019. 

 
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 președinte Cristescu Ionel Dănuț 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 
Nefiind observaţii, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea reprezentantului 

Consiliului Județean Teleorman în Consiliul  de  Administrație  al  Centrului  Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Teleorman, pentru anul școlar 2018-2019. 

 
Domnul Țole Marin îl propune pe domnul Vrăjitoarea Emilian. 
După  propunere persoana nominalizată este întrebată dacă acceptă. 
Mai sunt și alte propuneri? 
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Nemaifiind, rog secretariatul tehnic să procedeze la completarea 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 primește un buletin de vot, semnează de primire, își exprimă  

opţiunea și  introduce votul în urnă. 
 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 

 Rog pe domnul Iliescu Angelică, să prezinte procesul verbal. 
 Domnul Iliescu Angelică. 
 Domnul Vrăjitoarea Emilian, din totalul de 32 voturi exprimate a întrunit un număr 
de 28 de voturi ”pentru”, 4  voturi ”împotrivă” și 0 (zero) voturi nule. 
 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, pentru anul școlar 2018-
2019. 

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hot�râre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul  de  Administrație  al  Centrului  
Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman, pentru anul școlar 2018-2019. 

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

modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.188 
din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia. 

 
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. 
 

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

–Domnul Țole Marin 
Domnule președinte, dacă avem în sală un reprezentant al spitalului de la Poroschia,   

m-ar interesa o statistică a numărului de pacienți internați la acest moment, precum și a 
numărului de specialiști care se ocupă de aceștia, respectiv dacă există suficienți specialiști 
pentru toți pacienții.  
 
 

-Doamna Soare Roxana, manager Spitalul de Psihiatrie Poroschia 
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Nu știu un număr exact al pacienților, cât privește personalul, pot să vă spun că 
organigrama este acoperită, doar că avem foarte mulți medici în vârstă.  

 
-Domnul Iliescu Alexandru 
Domnule președinte, aș avea și eu o întrebare și anume dacă în organigramă, la 

secțiunea personal tehnic-administrativ s-a ținut cont de ordinul  nr. 1224/ 2010 în care se 
spune că spitalele cu un număr de sub 300 de paturi, trebuie să aibă un număr de 16 angajați 
din această categorie (TESA).  Din documentație rezultă că se însumează un număr mult mai 
mare.  

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Da, s-a tinut cont de prevederile legislative, cu toate că nu se reflectă acest lucru în 

proiectul de hotărâre. 
  

Dacă nu mai sunt alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.188 din 22 
decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 27 voturi ”pentru” și  5 abțineri ( Cocu Bogdan, Vrăjitoarea Emilian, Iliescu 
Alexandru, Stoian Maria, Iorga Octavian) s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.188 din 22 decembrie 
2015, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea organigramei şi a statului 
de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia. 
 

 
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordul 

Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la mai multe imobile, 
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 urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

 
 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 acordul 
Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la mai multe imobile, 
proprietate publică a județului Teleorman. 



 7

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

 
În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean 

Teleorman pentru executarea unor lucrări la mai multe imobile, proprietate publică a județului 
Teleorman. 
 

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unui 
spațiu medical din imobilul Policlinică situat în municipiul Alexandria, strada Mihăiță 
Filipescu, nr. 32, proprietate privată 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. 

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

  -Domnul Bădulescu Adrian 
Domnule președinte, dacă poate să ne răspundă domnul manager, am vrea să știm ce a 

funcționat sau ce funcționează în prezent în aceste  spații? 
  

-Domnul Dobre Alexandru , manager Spitalul Județean de Urgență Alexandria 
Este vorba despre niște spații care din anul 2010 n-au mai fost funcționale.  
-Domnul Bădulescu Adrian 
Sunt totuși niște spații destul de tentante ca amplasament. Dacă există solicitări, de ce 

nu sunt scoase la licitație toate aceste spații odată?  
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Îl rog pe domnul manager să facă o evaluare, un inventar al tuturor spațiilor care pot fi 

scoase la licitație. 
 
-Domnul Țole Marin 
Am și eu o întrebare. Având în vedere că aceste spații sunt în proprietatea consiliului 

județean și in administrarea spitalului, cine face întreținerea și reparația  spațiilor?  
 
 -Domnul Dobre Alexandru , manager Spitalul Județean de Urgență Alexandria 
În funcție de profilul spațiilor, întreținerea revine celor care  le folosesc, cei care câștigă 

licitația. De întreținerea spațiilor comune, în momentul de față se ocupă cele câteva cabinete 
medicale private care funcționează în incintă.  
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 -Domnul Florescu Adrian 
 Si eu sunt de părere că trebuie făcut un studiu de piață legat de cerere, dar și de tarifele 
pentru aceste spații. În urmă cu zece ani, în cladirea policlinicii erau ocupate toate spațiile. 
Dacă medicii s-au retras spre alte zone ale orașului, înseamnă că acolo există o problemă. De 
aceea propun să se facă această evaluare. 
 
 -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
 Dacă vă amintiți, anul trecut noi, consiliul județean, alocasem o sumă de bani pentru 
lucrări de reabilitare și modernizare pentru policlinica Alexandria, dar avem nevoie ca și 
societățile comerciale ce funcționează acolo sa-și achite contribuția pentru  cota  indiviză ca să 
putem demara proiectul. Domnule manager, poate reușiți să ajungeți la un acord cu 
proprietarii. 
 -Domnul Iliescu Alexandru 
 Domnule președinte, niciunul dintre acele spații nu indeplinește condițiile de 
funcționare. Propun ca organele abilitate cu acordarea autorizațiilor să condiționeze acordarea 
acestora de plata acestor obligații.  
 
 -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
 Domnilor consilieri, vă propun ca împreună cu domnul manager să organizăm o 
intâlnire cu proprietarii în urma căreia să desemnăm de la fiecare partid câte doi consilieri 
județeni pentru a alcătui o comisie responsabilă cu amenajarea și întreținerea  acestor spații. 
Proiectul inițial e bine conceput, dar poate fi îmbunătățit. Mulțumesc. 
 

Dacă nu mai aveți alte propuneri sau observații, vă prezint proiectul de hotărâre 
privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație 
publică, a unui spațiu medical din imobilul Policlinică situat în municipiul Alexandria, 
strada Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman. 

 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean 
Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu medical din imobilul 
Policlinică situat în municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate privată 
a județului Teleorman. 

 
 
La punctul �ase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hot�râre privind 

aprobarea Actului adi�ional la Acordul de parteneriat între jude�ul Teleorman, prin 
Consiliul Jude�ean Teleorman, Prim�ria Svisthov, districtul Veliko Târnovo din 
Republica Bulgaria �i Inspectoratul pentru Situa�ii de Urgen�� “A.D. Ghica” al 
Jude�ului Teleorman. 

 
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. 
 

-Domnul Bădulescu Adrian 
 Am vazut că avem în sală un reprezentant al Inspectoratului pentru Situații de Urgență.  
Aș dori să-l întreb de ce era nevoie de acest acord de parteneriat și care este diferența între 
portalul intern și cel extern. 
 -Domnul Trifu Eugen , Inspectoratul pentru Situații de Urgență Teleorman 
 În parteneriatul inițial s-a strecurat o greșeală, respectiv partenerului bulgar i s-a acordat 
acces și în portalul intern. Potrivit noilor limite impuse de Ministerul Afacerilor Interne, acest 
nou parteneriat remediază tocmai acest lucru și anume ca partenerul bulgar să aibă acces doar 
în portalul extern. 
 
 -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
 
 Mulțumesc. Dacă nu mai aveți alte propuneri sau observații,vă prezint proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Actului adițional la Acordul de parteneriat între județul 
Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, Primăria Svisthov, districtul Veliko 
Târnovo din Republica Bulgaria și Inspectoratul pentru Situații de Urgență “A.D. 
Ghica” al Județului Teleorman. 

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

 În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional la 
Acordul de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, Primăria 
Svisthov, districtul Veliko Târnovo din Republica Bulgaria și Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență “A.D. Ghica” al Județului Teleorman. 

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

rectificarea bugetului propriu al județului 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. 
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 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi. 

 
-Domnul Vlad Eugen 
Domnule președinte, aș dori o clarificare vis-a-vis de art. 65. 02 , unde se observă 

reducerea unor venituri la școlile de educație incluzivă de la Roșiorii de Vede și Alexandria. 
Nu știu care este motivul acestor reduceri, ne poate explica cineva din aparatul der 
specialitate? 

-Doamna Bojă Mariana, director adjunct direcția economică, buget finanțe 
Prin OUG nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 se 

diminuează suma de  383 mii lei din suma alocată  inițial prin legea bugetului de stat pe anul 
2018.  

 
-Domnul Vrăjitoarea Emilian 
Domnule președinte, am vrut să intervin în ședința anterioară, dar profit acum de 

oportunitate pentru a vă supune atenției situația clădirii corespunzătoare punctului de 
intervenții pentru situații de urgență Piatra. Cred că trebuie să avem în vedere reabilitarea 
acestei clădiri ținând cont și de faptul că acest punct  este singura posibilitate de intervenție 
din acea zonă.  

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Clădirea de la Piatra la care faceți referire se află în proprietatea Consiliului Județean 

Teleorman. Am discutat și am hotărât împreună cu domnul inspector-șef Stancu Marius să 
facem această investiție, respectiv să modernizăm acest punct de lucru de la Piatra și de 
asemenea să mai înființăm și un punct SMURD.  Din bugetul Inspectoratului pentru situații de 
urgență urmează să se facă doar niște reparații mici, iar anul următor consiliul județean va 
demara procedurile pentru modernizarea subunității de la Piatra. La fel vom proceda și cu 
celelalte puncte de lucru din județ, respectiv Slobozia Mândra, Talpa și Conțești. 

-Domnul Vrăjitoarea Emilian 
Vă multumesc. Este un fapt  îmbucurător. 
 
-Domnul Vătafu Cătălin 
Domnule președinte, înțeleg care este explicația dată față de reducerea cu 383 mii de lei 

a alocărilor financiare pentru copiii din sistemul de învățământ special. Din toate luările de 
cuvânt ale reprezentanților Guvernului deduc că această rectificare bugetară este una pozitivă. 
Nu înțeleg de ce se iau acești bani de la copiii cu nevoi speciale și de ce nu s-a construit nici 
un km de autostradă la nivel național. 

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Domnule consilier, explicația este simplă: inițial s-au alocat mai mulți bani, iar la 

rectificare acești bani au fost luați întrucât nu s-au cheltuit. Nu încercați să spuneți că s-au luat 
bani de la copii.  

-Domnul Vătafu Cătălin 
Prin această hotărâre așa se consfințește. Eu consider ca aceste reduceri sunt insuficent 

argumentate. Cum este posibil ca, în urma unei rectificări de succes, care a alocat bani 
suplimentar tuturor, la noi în Teleorman să se taie bani și încă de la educația copiilor cu nevoi 
speciale. 

 -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
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Domnule consilier, dacă v-ați uitat și la celelalte județe, ați putut observa că sumele 
alocate sunt mult mai mici. În calitate de președinte al consiliului județean, m-am asigurat că 
nu vor fi nici un fel de probleme nici în ceea ce privește funcționarea și nici dezvoltarea.  

-Domnul Vlad Eugen 
Domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș vrea să le spuneți colegilor noștri că în ceea 

ce privește banii  folosiți pentru sistemul de asistența socială, există deja un fond alocat 
județului Teleorman și în curând veți propune modificarea bugetului pentru a introduce și 
acești bani.  

 
 -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Așa este. Există o hotărâre de guvern și urmează ca în ședința următoare să facem și 

rectificarea bugetară. 
 
Dacă nu mai sunt observații vă prezint proiectul de hotărâre pentru rectificarea 

bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2018. 
 
S-a supus la vot proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului propriu al județului 

Teleorman pe anul 2018 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 2018 și estimări pentru anii 2019 -2021”  
 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
Cu 2 voturi  ”împotrivă” (Vătafu Cătălin, Bădulescu Adrian) și 7 abțineri (Ion Petre, 

Constantinescu Florică, Cocu Bogdan, Vrăjitoarea Emilian, Iliescu Alexandru, Stoian Maria, 
Iorga Octavian) s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului propriu al 
județului Teleorman pe anul 2018.   

 
Supun la vot Anexa nr.2 ”Secțiunea dezvoltare a proiectului de hotărâre pentru 

rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019 
– 2021.   

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
 
Cu 3 voturi ”împotrivă” (Vătafu Cătălin, Ion Petre, Bădulescu Adrian) și 6 abțineri 

(Constantinescu Florică, Cocu Bogdan, Vrăjitoarea Emilian, Iliescu Alexandru, Stoian Maria, 
Iorga Octavian) s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului propriu al 
județului Teleorman pe anul 2018. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
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Cu 3 voturi ”împotrivă” (Vătafu Cătălin, Ion Petre, Bădulescu Adrian) și 6 abțineri 

(Constantinescu Florică, Cocu Bogdan, Vrăjitoarea Emilian, Iliescu Alexandru, Stoian Maria, 
Iorga Octavian) s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului propriu al 
județului Teleorman pe anul 2018. 

 
 

 
La punctul opt 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 Județean 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 

 
 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. 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 Județean Teleorman. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 2 voturi ”împotrivă” (Vătafu Cătălin, Bădulescu Adrian) și 6 abțineri  
(Constantinescu Florică, Cocu Bogdan, Vrăjitoarea Emilian, Iliescu Alexandru, Stoian Maria, 
Iorga Octavian) 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 
Județean Teleorman. 
 

 
La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

majorarea capitalului social al S.C. Piscicola Teleorman SRL. 
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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 

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

-Domnul Bădulescu Adrian 
O singură întrebare am domnule președinte, și anume de unde avem acești bani pentru 

majorarea de capital social că n-au fost prevăzuți în buget. De la ce capitol bugetar au fost 
luați? 

 
-Doamna Bojă Mariana 
Suma cu care se majorează capitalul social, respectiv 105.000 lei, se regăsește în anexa 

2, Secțiunea dezvoltare a bugetului propriu al județului Teleorman  pe anul 2018. 
 

Dacă nu mai aveți alte întrebări sau observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind 
majorarea capitalului social al S.C. Piscicola Teleorman SRL. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 
Cu  3 voturi ” împotrivă” ( Constantinescu Florică, Cocu Bogdan, Stoian Maria)  și 4 

abțineri (Vătafu Cătălin, Iliescu Alexandru, Florescu Adrian, Iorga Octavian)  s-a adoptat 
proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Piscicola Teleorman SRL. 
 

Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
 
-Doamna Bucur Nina, reprezentant presă locală  
Domnilor consilieri, întrucât este ședință publică, permiteți să-mi exprim profunda 

nemulțumire  legată de calitatea sunetului la intervențiile dumneavoastră. Ni s-a promis că 
odată cu schimbarea sistemului de sonorizare, nu vor mai exista aceste probleme. Noi nu 
putem să vă promovăm inițiativele și intervențiile dumneavoastră dacă nu vă auzim. 
Mulțumesc anticipat pentru înțelegere. 

 
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Ii rog pe colegii care iau cuvântul să acționeze butonul de pornire al microfonului. De 

asemenea, aparatul dispune si de un buton de reglare a volumului. Multumesc. 
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-Doamna Stoian Maria 
Domnule președinte, aș vrea să va intreb dacă pe DJ 703 tronsonul Tecuci - Balaci –

Siliștea Gumești se vor începe lucrări de reabilitare. Vă informez că de la ieșirea din Balaci și 
până în bariere   s-au format mai multe gropi dintre care una este un adevărat crater care nici 
măcar nu este semnalizat. Aceste gropi reprezintă un pericol real pentru toți participanții la 
trafic. Personal, săptămâna trecută am trecut prin zonă și dacă n-aș fi fost avertizată, mi-aș fi 
rupt mașina. 

 
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Mulțumesc. Vă aduc la cunoștință că deja colegii de la direcția dezvoltare s-au deplasat 

în județ și au făcut inventarul problemelor semnalizate și constatate pe drumurile județene 
urmând să demarăm lucrările de asfaltare inclusiv în zona la care dumneavoastră faceți 
referire.  

Dacă nu mai aveți alte propuneri sau probleme de dezbătut, declar încheiate lucrările 
ședinței de astăzi și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. 

 
 
 
     PREȘEDINTE,                                                   SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
 
Cristescu Ionel Dănuț                                     Oprescu Silvia                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 


