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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 27 august 2018 

 
 Bună ziua, stimați colegi,  
 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi, 27 
august 2018, prin dispoziţia nr. 312 din 21 august a.c.. 

La ședinţă participă un număr de 30 consilieri din 32 de consilieri în funcţie, 
lipsesc doamna Tatu Cristina și domnul Iliescu Alexandru, 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 

18 iulie 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 18 iulie 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 trecerii unor construcţii din 

domeniul public în domeniul privat al Județului Teleorman. 
Iniţiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman  

 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Iniţiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman  
 
3. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010, privind 
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actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al 
judeţului Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare. 

Iniţiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman  
 

4. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman 
pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 
Libertăţii nr. 1, proprietate publică a judeţului Teleorman. 

Iniţiator preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman  
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ de acţiune 
pe timpul iernii 2018-2019”. 

Iniţiator preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

6. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Teleorman în consiliul  de  administrație  al  Centrului  Școlar  de  
Educație Incluzivă Roșiorii de Vede, pentru anul școlar 2018-2019. 

Iniţiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman  
 

7. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Teleorman în consiliul  de  administrație  al  Centrului  Școlar  de  
Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2018-2019. 

Iniţiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman  
 

8. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, 
a  comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Centrului 
Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman – 
instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean 
Teleorman. 

Iniţiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman  
 

9. Proiect de hotărâre pentru  modificarea anexei nr.2 la Hotărârea 
Consiliului  Judeţean Teleorman nr.15 din 27 ianuarie 2016 privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii  ale Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alexandria cu modificările şi completările ulterioare. 

Iniţiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman  
 
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 

județului Teleorman pe anul 2018. 
Iniţiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman  
 
11. Proiect de hotărâre privind promovarea de către Județul Teleorman 

a unor acțiuni civile pentru recuperarea prejudiciului ce se va constata 
definitiv în dosarul penal nr. 22120/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului 
București. 

Iniţiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman  
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12. 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. 

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea trecerii unor construcţii din domeniul public în domeniul privat al 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. 
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 
trecerii unor construcţii din domeniul public în domeniul privat al 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 trecerii 
unor construcţii din domeniul public în domeniul privat al Județului Teleorman. 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 
2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Domnul 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. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 18 din 25 
februarie 2010, privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat 
al judeţului Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare. 

Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Vă mulțumesc, 

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

Dacă nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010, privind 
actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Teleorman, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

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

 



 5

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru completarea 
Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010, 
privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului 
Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare. 

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat 
în municipiul Alexandria, str. Libertăţii nr. 1, proprietate publică a judeţului Teleorman. 

 Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Vă mulțumesc. 

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

În aceste condiții vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului 
Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul 
Alexandria, str. Libertăţii nr. 1, proprietate publică a judeţului Teleorman. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordul 
Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în 
municipiul Alexandria, str. Libertăţii nr. 1, proprietate publică a judeţului Teleorman. 

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2018-2019”. 

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. 
 

x 
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 Dacă nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului operativ 
de acţiune pe timpul iernii 2018-2019”. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
„Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2018-2019”. 

Următoarele două 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. 

Proiectul de la punctul șase de referă la desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Teleorman în consiliul  de  administrație  al  Centrului  Școlar  de  Educație 
Incluzivă Roșiorii de Vede, pentru anul școlar 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. 
Vă mulțumesc, 

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

Nefiind observaţii, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Teleorman în consiliul  de  administrație  al  Centrului  Școlar  de  
Educație Incluzivă Roșiorii de Vede, pentru anul școlar 2018-2019. 

Domnul Cioabă Petre propune pe domnul Vlad Eugen Ovidiu. 
Doamna Stoian Maria propune pe domnul Iliescu Alexandru. 
Mai sunt și alte propuneri? 
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 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 Angelică, să prezinte procesul verbal. 
 Domnul Iliescu Angelică. 
 Domnul Vlad Eugen Ovidiu din totalul de 30 voturi exprimate a întrunit un 
număr de 22 de voturi ”pentru”, 6 voturi ”împotrivă” și 2 voturi nule. 
 Domnul Iliescu Alexandru din totalul de 30 voturi exprimate a întrunit un număr 
de 22 de voturi ”pentru”, 6 voturi ”împotrivă” și 2 voturi nule. 
 
 Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
 Vă mulțumesc.  



 7

 Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație 
Incluzivă Roșiorii de Vede, pentru anul școlar 2018-2019. 
 Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație 
al Centrului Școlar  de  Educație Incluzivă Roșiorii de Vede, pentru anul școlar 2018-
2019 

La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de  administrație  
al  Centrului  Școlar  de  Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 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. 
Vă mulțumesc, 

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

Nefiind observaţii, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Teleorman în consiliul  de  administrație  al  Centrului  Școlar  de  
Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2018-2019. 

Domnul Cioabă Petre propune pe doamna Toțe Marioara. 
Doamna Stoian Maria propune pe domnul Vrăjitoarea Emilian . 
Nemaifiind alte propuneri, rog secretariatul tehnic să procedeze la completarea 

buletinelor de vot iar comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuții. 
Tehnica votării este aceeași ca la proiectul anterior. 

  Rog pe domnul Iliescu Angelică, să prezinte procesul verbal. 
 Domnul Iliescu Angelică. 
 Doamna Toțe Marioara din totalul de 30 voturi exprimate a întrunit un număr de 
26 de voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 2 voturi nule. 
 Domnul Vrăjitoarea Emilian din totalul de 30 voturi exprimate a întrunit un 
număr de 26 de voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 2 voturi nule. 
 Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
 Vă mulțumesc.  

Vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație 
Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2018-2019. 
 Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație 
al Centrului  Școlar  de  Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 2018-2019. 

La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi 
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a 
managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale 
Teleorman – instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean 
Teleorman. 
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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. 
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 constituirea 
comisiei de evaluare anuală, a  comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea 
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului 
Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman – 
instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind constituirea 
comisiei de evaluare anuală, a  comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea 
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului 
Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman – 
instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman. 

La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru  
modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului  Judeţean Teleorman nr.15 din 27 
ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii  ale Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alexandria cu modificările şi completările ulterioare. 

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 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, vă prezint proiectul de hotărâre pentru  modificarea anexei nr.2 la 
Hotărârea Consiliului  Judeţean Teleorman nr.15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii  ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria cu 
modificările şi completările 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  Judeţean Teleorman nr.15 din 27 ianuarie 2016 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii  ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Alexandria cu modificările şi completările ulterioare. 

La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
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. 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Vă mulțumesc, 

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

 Domnule președinte, din câte am sesizat,  rectificarea este  legată de banii alocați 
pentru pagubele produse de intemperii și vă rog să ne oferiți mai multe detalii. De 
asemenea, prin natura faptului că există acele virări de credite solicitate prin decizia 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administrației Publice, fiind vorba de o sumă 
destul de mare, respectiv 43. 177. 965 lei v-aș ruga să ne explicați aceste redistribuiri  de 
credite bugetare. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Domnilor consilieri, așa cum spunea și domnul Țole, am primit acest fond de 

intervenție  aflat la dispoziția Guvernului pentru unitățile administrativ-teritoriale afectate 
de calamitățile naturale, respectiv suma de 282 mii lei destinați efectuării unor lucrări de 
refacere a infrastructurii locale.  De asemenea, vom redistribui bugetul, deoarece după 
cum știți, am avut două corecții financiare una pentru DJ 506 și cealaltă pentru DJ 701. 
Pentru acesta din urmă a fost anulată corecția financiară, iar pentru DJ 506 am demarat 
două acțiuni în instanță. Pentru anularea corecției, există un dosar pe rol care în acest 
moment a fost suspendat de către Curtea de Apel până la soluționarea dosarului penal. Cu 
privire la suspendarea titlului executoriu, avem de asemenea pe rolul instanței un dosar, și 
anume la Curtea de Apel București de unde am primit  o sentință și o motivare, respectiv 
cauză lipsită de interes, deși noi am aprobat în consiliul județean acea cauțiune de 1% . 
După ce am primit motivarea, am înaintat recurs către Înalta Curte de Casație și Justiție și 
așteptăm termen și pentru suspendarea corecției financiare care este cu titlu executoriu. 
Având la bază și sentința de la fond cu privire la anularea corecției, avem șanse mari să 
obținem și această suspendare.  Însă corecția financiară fiind cu titlu executoriu, a trebuit 
să facem eșalonarea cu ANAF-ul  deoarece avem proiecte din fonduri europene în 
derulare. În aceste condiții, a trebuit să luam această decizie până vom fi în posesia 
sentinței de la Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv să facem această reeșalonare 
pentru ca cetățenii județului să poată beneficia de aceste proiecte europene.  
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Domnul Bădulescu Adrian 
Domnule președinte, ne puteți spune de la ce capitol s-au redistribuit acești bani? 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
O rog pe doamna director executiv adjunct al direcției economice, doamna Boja 

Mariana să vă explice. 
Doamna director executiv adjunct, Bojă Mariana 
Aşa cum am prezentat în raportul de specialitate, suma de 2.283 mii lei propusă a 

se transfera de la capitolul bugetar ,,Invăţământ” în scopul plăţii ratelor eşalonate ce 
privesc creanţa bugetară stabilită prin titlu executoriu, reprezintă suma cu care CJ 
Teleorman a contribuit din venituri proprii, în completarea fondurilor repartizate prin 
Legea bugetului de stat pe anul 2018 pentru ,,Programul pentru şcoli al României”. 

Având în vedere că anul şcolar 2017-2018 s-a încheiat în luna iunie şi sunt în curs 
de întocmire şi aprobare documentele privind Strategia de contractare şi de achiziţie a 
produselor lactate, de panificaţie şi fructe pentru anul şcolar 2018-2019, această virare de 
credite supusă spre aprobare, a reprezentat singura oportunitate de a acoperi parţial 
obligaţiile fiscale ce decurg din acel titlu executoriu. Această oportunitate a provenit şi 
din faptul că, potrivit proiectului de Ordonanţă de Guvern cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2018, afişat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, pe 
această linie bugetară, se suplimentează sumele repartizate initial prin Legea bugetului de 
stat pe anul 2018. 

Asigurarea, până la finele anului, a fondurilor necesare pentru ,,Programul în şcoli 
al României” şi plata ratelor ce decurg din eşalonarea la plată a creanţei bugetare stabilită 
prin titlu executoriu, reprezintă o prioritate pentru CJ Teleorman. 

Domnul Bădulescu Adrian 
Am înțeles, însă acești bani sunt alocați până la sfârșitul anului. S-a găsit acum 

această portiță, dar ce se întâmplă pe urmă? De unde vor fi acoperiți acești bani? Tot de la 
învățământ? 

Doamna Bojă Mariana 
Rectificarea bugetului de stat urmează să se aprobe în curând și dat fiind faptul că 

se suplimentează sumele inițiale avem garanția ca sunt acoperite aceste cheltuieli până la 
sfârșitul anului. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Domnul Bădulescu, noi am alocat suma respectivă de bani din bugetul propriu. 

Urmează să primim sumele de bani de care vorbea doamna Bojă și totodată să primim 
sume pentru impozitul pe venit generat. Am stabilit un grafic pe  următoarele 5 luni în 
condițiile în care vom avea o sentință de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dacă 
sentința va fi favorabilă, nu vom mai face această reeșalonare. Am purtat discuții și la 
nivel de europarlamentari. Nu mi se pare normal să existe o corecție financiară de tip 
executoriu pentru că cetățenii județului ar putea avea de suferit. Există o suspiciune 
asupra faptului că proiectul nu s-ar fi derulat corespunzator. Or, drumurile județene 
există, au fost realizate iar cetățenii au beneficiat de ele.  

Domnul Țole Marin. 
Am înțeles. Vreau să subliniez că e foarte bine că se alocă resurse bugetare către 

ISU Teleorman pentru a-și putea derula activitatea în condiții normale. 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Desigur, am observat cu toții că această instituție își face datoria cu promptitudine. 

Cum am spus, în cadrul bugetului aprobat pe anul 2018 pentru ISU Teleorman, s-au 
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solicitat virari de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, în scopul acoperirii 
unor situatii de necesitate apărute în a doua jumatate a anului bugetar. Aceasta virare de 
credite între articole şi alineate a constat în redimensionarea creditelor aprobate iniţial şi 
transferul acestora de la alineatele bugetare care, la această dată înregistrează economie, 
către alineatele bugetare de unde se vor face plati, conform justificarilor prezentate. 

Dacă nu mai aveți observații, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre 
privind 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 estimările pentru anii 2019-2021,,. 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 20 voturi „pentru” și 10 „abţineri” (Bădulescu Adrian, Țole Marin, Iorga 
Adrian, Stoian Maria, Vrăjitoarea Emilian, Cocu Bogdan, Constantinescu Florică, Ion 
Petre, Vătafu Teodor și Florescu Adrian) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2018. 
 Supun la vot Anexa nr. 2 ,,Bugetul general centralizat al județului Teleorman pe 
anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021,,. 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 20 voturi „pentru” și 10 „abţineri” (Bădulescu Adrian, Țole Marin, Iorga 
Adrian, Stoian Maria, Vrăjitoarea Emilian, Cocu Bogdan, Constantinescu Florică, Ion 
Petre, Vătafu Teodor și Florescu Adrian) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2018. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 20 voturi „pentru” și 10 „abţineri” (Bădulescu Adrian, Țole Marin, Iorga 
Adrian, Stoian Maria, Vrăjitoarea Emilian, Cocu Bogdan, Constantinescu Florică, Ion 
Petre, Vătafu Teodor și Florescu Adrian)s-a adoptat proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2018. 

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
promovarea de către Județul Teleorman a unor acțiuni civile pentru recuperarea 
prejudiciului ce se va constata definitiv în dosarul penal nr. 22120/3/2018, aflat pe rolul 
Tribunalului București. 

Rog președinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să 
prezinte rapoartele de avizare. 

- Domnul Cioabă Petre, președintele comisiei economice. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
- Domnul Vlad Eugen Ovidiu, președintele comisiei juridice. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism. 
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- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre. 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 
Vă mulțumesc. 
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 

prezentaţi. 
 Domnul Cocu Bogdan. 
 Domnule președinte, la acest punct, propun un amendament și anume să ne 
constituim parte civilă în dosarul penal, să nu mai așteptăm ca la dosarul precedent. 
Argumentele le-am expus și în acel caz, cum ar fi celeritatea și gratuitatea acțiunii, nu 
știu dacă e cazul să mai revin cu toate argumentele pentru că le-am prezentat și în cazul 
celuluilalt dosar, pentru suma de care s-a discutat la punctul 10. Solicit să ne constituim 
parte civilă acum, să nu așteptăm să se definitiveze doarul penal, iar prejudiciul este 
menționat în adresa DNA. Aș vrea să supuneți la vot acest amendament. 
 Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
 Domnule Cocu, conform art. 20 alin. 1) și 2) din CPP, constituirea ca parte civilă 
se poate face până la începerea cercetării judecătorești și se face în scris sau oral cu 
indicarea naturii, a pretențiilor, a motivelor și a probelor pe care acestea se întemeiază. 
Direcția Națională  Anticorupție ne-a transmis o adresă prin care ne solicită o poziționare 
în acest dosar, respectiv ne întreabă dacă ne costituim parte civilă. Nu putem vorbi de un 
prejudiciu, atâta timp cât nu avem o sentință definitivă și irevocabilă. În aceste condiții, 
am inițiat acest proiect de hotărâre de consiliu județean pentru a demara o acțiune civilă 
după ce vom avea acest dosar penal finalizat, în sensul că vom avea o  sentință definitivă 
și irevocabilă. Pe de altă parte, nu se putea stabili un prejudiciu, întrucât au tot fluctuat 
aceste sume, nu avem nimic concret. Totodată, vorbim de o hotărâre de Guvern în care se 
menționa ca noi, Consiliul Județean Teleorman, la vremea respectivă ne subrogam în 
drepturile și obligațiile Administrației Naționale Apele Române. Ulterior, când vom avea 
o sentință definitivă, vom acționa în instanța civilă și vom recupera eventualul prejudiciu. 
De asemenea, dumneavoastră aveați posibilitatea de a iniția un proiect de hotărâre, dar ca 
să fiu corect voi supune la vot amendamentul dumneavoastră.  

Supun la vot amendamentul propus de domnul Cocu Bogdan. 
- Cine este împotrivă ? 
- Pentru ? 
- Abţineri ? 

Cu 20 voturi „împotrivă” și 10 voturi „pentru” (Bădulescu Adrian, Țole Marin, 
Iorga Adrian, Stoian Maria, Vrăjitoarea Emilian, Cocu Bogdan, Constantinescu Florică, 
Ion Petre, Vătafu Teodor și Florescu Adrian) amendamentul a fost respins. 

Dacă nu mai sunt alte observații sau propuneri, vă prezint proiectul de hotărâre 
privind promovarea de către Județul Teleorman a unor acțiuni civile pentru recuperarea 
prejudiciului ce se va constata definitiv în dosarul penal nr. 22120/3/2018, aflat pe rolul 
Tribunalului București. 
  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

Cu 22 voturi „pentru” și 8 voturi „împotrivă” (Bădulescu Adrian, Țole Marin, 
Iorga Adrian, Vrăjitoarea Emilian, Cocu Bogdan, Constantinescu Florică, Ion Petre și  
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Vătafu Teodor) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind promovarea de către Județul 
Teleorman a unor acțiuni civile pentru recuperarea prejudiciului ce se va constata 
definitiv în dosarul penal nr. 22120/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului București. 
 
 În mape aveți și “Informarea privind activitatea desfășurată de Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică Teleorman în trimestrul II/2018”, în vederea consultării. 
 Dacă aveți observații sau propuneri vă rog să le prezentați 

Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
 

x 
  

Dacă  aveţi alte probleme. 
 Înainte de a declara încheiate lucrările ședinţei vă informez că în perioada 29 
august - 6 septembrie a.c. voi efectua o parte din concediul legal de odihnă, atribuțiile 
fiind preluate de domnul vicepreședinte Piper-Savu Florin. Pe de altă parte, vreau să vă 
aduc la cunoștință că am finalizat un obiectiv foarte important pentru cetățenii județului 
Teleorman și anume tronsonul de drum județean 601C Perii Broșteni-Gălăteni–Cosmești, 
iar în perioada următoare vom demara lucrările și  la tronsoanele de drumuri județene 
pentru care avem semnate contracte de finanțare și la care suntem  în faza de licitație 
publică și vă vom ține la curent la fiecare ședință de consiliu cu parcursul acestor 
proceduri.  

Domnul Bădulescu Adrian 
Domnule președinte, am citit informarea ATOP pe care o avem la mape, și am 

remarcat, ca și la informarea precedentă, că există o serie de cifre și informații de-a 
valma, incoerente.  Rugămintea mea ar fi ca această informare să fie făcută mai des, 
pentru a avea o imagine mai realistă asupra activității polițiștilor și a jandarmilor. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Am înțeles. Îl rog pe domnul președinte al ATOP, domnul Cioabă Petre, să 

analizeze împreună cu colegii din ATOP acest raport și să remedieze eventualele erori 
care s-au identificat. Vă mulțumesc! 

Domnul Țole Marin 
Voiam doar să vă comunic că am fost recent în zona drumurilor județene care se 

pregătesc de licitație și că tronsoanele respective sunt total pregătite pentru lucrări. Vă 
mulțumesc! 

 Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
 Vă mulțumesc și eu tuturor pentru participare și pentru intervenții și vă urez o 
după-amiază cât mai placută. 
 
 
 
 Președinte,      Secretar al județului, 
 
Cristescu Ionel Dănuț        Silvia Oprescu 


