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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 31 octombrie 2019 

 

  Lucrările ședinței sunt conduse de domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu.  

Bună ziua, stimaţi colegi, 

 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi, 

31 octombrie 2019, prin dispoziţia nr. 436 din 25 octombrie  a.c.. 

Fiind ședinţă publică, așa cum prevede Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ proiectul ordinii 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 – 

doamna dr. Soare Roxana – Spitalul Poroschia, doamna Bădița Mirela - S.J.U., domnul 

Găină Stelian – Direcția Agricolă, Domnul Mirea Pavel – Muzeul Județean, domnul 

Putineanu Mugurel – D.G.A.S.P.C., domnul Stemate Gabriel – Școala Incluzivă 

Alexandria, precum și reprezentanţi ai presei scrise și audio-vizuale. 

 

În continuare, întrucât doamna secretar este în concediul de odihnă, dau cuvântul 

doamnei director executiv, Iuliana Ionescu. 

  -Doamna Iuliana Ionescu 

  Mulțumesc.  

În urma apelului nominal la ședinţă participă 31 consilieri din totalul de 33 

consilieri în funcţie, (lipsesc doamna Panagoreț Ioana și domnul Florescu Adrian, 

consilieri județeni), ședinţa de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat 

cvorumul de prezenţă necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședinţe ordinare. 

Procesul - verbal al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din 

data de 17 octombrie 2019, 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 extraordinare a 

Consiliului Judeţean, din 17 octombrie 2019. 

 

Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu 

Doamnelor și domnilor, 

 

În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (6) coroborate cu cele ale art. 135 din 

Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ am întocmit 

următorul proiect al ordinii de zi: 
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1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului 

pentru secţiunile de funcţionare şi  dezvoltare, la 30 septembrie 2019 .  

- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Teleorman nr. 13 din 31 ianuarie 2019 privind prețul mediu al 

produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2019. 

- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman. 

- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

 

4. Proiect de hotarâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 58 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2019. 

- iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ 

Cristescu 

 

5. Proiect de hotarâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 53 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea utilizării excedentului 

bugetar de către Spitalul Județean de Urgență Alexandria. 

- iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ 

Cristescu 

 

6. Proiect de hotarâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 57 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2019, cu 

modificările și completările ulterioare. 

- iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ 

Cristescu 

 

7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de 

Urgență Alexandria, a imobilelor sau părților de imobile, proprietate publică 

sau privată a județului, în care își desfășoară activitatea. 

- iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ 

Cristescu 

 

8. Proiect de hotărâre pprivind rectificarea bugetului propriu al județului 

Teleorman pe anul 2019. 

- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 68 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetelor de venituri și 

cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2019 
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și estimările pentru anii 2020-2022, ale instituțiilor și serviciilor publice din 

subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Teleorman nr. 86 din 28 iunie 2018 privind aprobarea organigramei și 

a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Teleorman.  

- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

 

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 și nr. 6 la Hotărârea 

Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman și pentru 

serviciile publice din subordine, cu modificările și completările ulterioare. 

- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 
 

 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. 

 

Înainte de a merge mai departe, ţin să precizez că, în conformitate cu prevederile 

art. 228 alin. (1), alin (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, consilierul judeţean care  are interes patrimonial în problema 

supusă dezbaterii are obligația să anunțe această situație și nu poate lua parte la 

deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe proiectul ordinii de zi. 

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. 

Doamna Paraschiv Tatiana. 

Domnule președinte, la proiectele de hotărâre de la punctele 5, 6 și 7 nu particip 

la vot întrucât lucrez la Spitalul Județean de Urgență Alexandria. 

Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu. 

Este în regulă. Vom consemna în procesul verbal. 

 

La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare 

şi  dezvoltare, la 30 septembrie 2019. 

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 

execuţiei bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi  dezvoltare, la 

30 septembrie 2019. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi  dezvoltare, la 30 

septembrie 2019. 

 

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

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 13 din 31 

ianuarie 2019 privind prețul mediu al produselor agricole la care arenda se 

exprimă în natură, pentru anul 2019. 

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

prezentaţi. 

Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Teleorman nr. 13 din 31 ianuarie 2019 privind prețul mediu al 

produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2019. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la 

Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 13 din 31 ianuarie 2019 privind prețul 

mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2019. 

 

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

aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Teleorman. 

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

prezentaţi. Vă rog, domnule Iliescu! 

-Domnul Iliescu Alexandru 

   Domnule președinte, am înțeles că există o cutumă ca domnii vicepreședinți să 

nu aibe pe nimeni în subordine, dar de ce și pentru  secretarul general al județului este 

aceeași situație? 

   -Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 

Astăzi supunem aprobării modificarea organigramei aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Teleorman, conform noului Cod Administrativ, deci sunt 

modificări prevăzute de lege. Pentru luna următoare, probabil vor fi modificări mai 

ample la organigramă. Prin dispoziția președintelui Consiliului Județean, acesta  

deleagă atribuții vicepreședinților, secretarului județului sau administratorului public. 

Majoritatea organigramelor aparatelor de specialitate din țară sunt construite pe acest 

tipar.  
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Dacă nu mai aveți alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind 

aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Teleorman. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Teleorman. 

 
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotă râre pentru 

modificarea Hotă rârii Consiliului Județ ean Teleorman nr. 58 din 24 aprilie 2019 

privind aprobarea bugetului de venituri ș i cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie 

Poroschia pe anul 2019. 
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. 58 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2019. 

 

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

 In unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului 

de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2019. 

 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 53 din 24 aprilie 2019 

privind aprobarea utilizării excedentului bugetar de către Spitalul Județean de 

Urgență Alexandria. 
 

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. 53 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea utilizării excedentului 

bugetar de către Spitalul Județean de Urgență Alexandria. 

 

   Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
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În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Teleorman nr. 53 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea utilizării 

excedentului bugetar de către Spitalul Județean de Urgență Alexandria (doamna 

Paraschiv Geanina nu a participat la vot). 

 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 57 din 24 aprilie 2019 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de 

Urgență Alexandria pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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. 57 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2019, 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 Hotărârii 

Consiliului Județean Teleorman nr. 57 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului 

de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2019, cu 

modificările și completările ulterioare(doamna Paraschiv Geanina nu a participat la 

vot). 

 

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

darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Alexandria, a imobilelor sau 

părților de imobile, proprietate publică sau privată a județului, în care își 

desfășoară activitatea. 

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

prezentaţi. 

 Vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean 

de Urgență Alexandria, a imobilelor sau părților de imobile, proprietate publică sau 

privată a județului, în care își desfășoară activitatea. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind darea în 

administrare Spitalului Județean de Urgență Alexandria, a imobilelor sau părților de 

imobile, proprietate publică sau privată a județului, în care își desfășoară activitatea 

(doamna Paraschiv Geanina nu a participat la vot) 
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 La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2019. 
 

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 

județului Teleorman pe anul 2019. 

  

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

 In unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

propriu al județului Teleorman pe anul 2019. 

 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 68 din 24 aprilie 2019 

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a 

fondului salariilor de bază pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, ale 

instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman . 
 

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. 68 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetelor de venituri și 

cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2019 și 

estimările pentru anii 2020-2022, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea 

Consiliului Județean Teleorman. 

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. 68 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetelor 

de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 

2019 și estimările pentru anii 2020-2022, ale instituțiilor și serviciilor publice din 

subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

 

 

La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 86 din 

28 iunie 2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman. 
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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 anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 86 din 28 iunie 2018 privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Teleorman. 

  

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 Județean Teleorman nr. 86 din 28 iunie 2018 privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Teleorman. 

 

 

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Anexei nr. 1 și nr. 6 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 

9 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Teleorman și pentru serviciile publice din subordine, cu 

modificările și completările ulterioare. 
 

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 și nr. 6 

la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 25 ianuarie 2018 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman și pentru serviciile 

publice din subordine, 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. 1 

și nr. 6 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 9 din 25 ianuarie 2018 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 



 9 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman și pentru serviciile 

publice din subordine, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”. 

 

 

  Dacă  aveţi alte probleme? 

 -Domnul Iliescu Alexandru 

Domnule președinte, acum, odată cu apariția noului Cod Administrativ,  au 

aparut multe modificări și în ceea ce privește activitatea comisiilor, astfel că repun în 

discuție posibilitatea achiziționării unor tablete sau ce dispozitive considerați 

dumneavostră. Acum, mai mult ca niciodată, se impune materializarea acestei 

propuneri mai vechi. 

-Domnul Ionel Dănuț Cristescu 

Sunt de acord cu dumneavoastră. Deja s-au facut demersurile pentru achiziție 

astfel ca, în anul următor, sper ca vom derula sedințele cu ajutorul acestora, ceea ce 

evident va fluidiza activitatea sedintelor.  

-Domnul Iliescu Alexandru 

Ar fi cu siguranță foarte utile și pentru cei din aparatul de specialitate, pentru a 

nu mai manipula atâta documentație pe suport fizic.  

 

-Domnul Ionel Dănuț Cristescu 

Desigur.  

Dacă mai aveți alte propuneri sau probleme?  

 

În aceste condiții, declar încheiate lucrările ședinței de astăzi, vă mulțumesc 

pentru participare și vă urez o zi plăcută în continuare! 

 

 

 

   

    Președinte,      Secretar al județului, 

  Ionel Dănuț CRISTESCU               Silvia OPRESCU 


