ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 17 octombrie 2019
Lucrările ședinței au fost conduse de președintele consiliului județean, domnul
Ionel Dănuț Cristescu
Bună ziua, stimaţi colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă extraordinară pentru
astăzi, 17 octombrie 2019, prin dispoziţia nr. 416 din 11 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 afișare la sediul instituției, fiind
publicat și pe site-ul Consiliului judeţean.
Participă, în calitate de invitaţi, doamnele Aurelia Ion și Chivu Flori
reprezentante A.D.I. Teleormanul, respectiv Apa Serv, directori și funcţionari publici
din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean precum și reprezentanţi ai presei
scrise și audio-vizuale.
În continuare dau cuvântul doamnei secretar al județului.
Doamna Silvia Oprescu.
Mulțumesc.
În urma apelului nominal la ședinţă participă 26 consilieri din totalul de 33
consilieri în funcţie (lipsesc domnii Bădulescu Adrian, Ciobanu Anamaria, Fulga
Mircea, Ivănică Relu, Ogrăzeanu Teodor, Panagoreț Ioana și Țole Marin), ședinţa de
consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezenţă necesar pentru
desfășurarea legală a acestei ședinţe extraordinare.
Procesul - verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data
de 30 septembrie 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 ordinare a
Consiliului Judeţean, din 30 septembrie 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:
1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a
sumei ce reprezintă 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 18,5% din impozitul pe venit,
precum și a sumelor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a
veniturilor proprii pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu
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Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii de
activitate.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții “Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km
870+000-94+160 (7,160 km) în faza Proiect tehnic de execuție”.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ.
Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii de
activitate.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) – Călinești (DJ
703), km 39+924 – 49+061 (8,137 km)” în fazele Proiect pentru autorizarea executării
lucrărilor de construire (P.A.C.) și Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.).
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ.
Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii de
activitate.
4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară “Teleormanul”.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu
Proiectul a fost avizat de Comisia pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
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.
La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din
limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru
echilibrarea bugetelor locale și din cota de 18,5% din impozitul pe venit, precum și
a sumelor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor
proprii pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023.
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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 repartizarea pe
unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din limita de sume defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de
18,5% din impozitul pe venit, precum și a sumelor reținute ca urmare a diminuării cu
gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2020 și estimările pentru anii 20212023.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 24 voturi „pentru” și 2 „abţineri” (domnii Cocu Bogdan și Constantinescu
Florică) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativteritoriale a sumei ce reprezintă 20% din limita de sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 18,5% din impozitul
pe venit, precum și a sumelor reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a
veniturilor proprii pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023.
Înainte de a da citire proiectului de hotărâre de la punctul doi, rog colegii să
consemneze faptul că a ajuns și domnul consilier Ivănică Relu.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții
“Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km 870+000-94+160 (7,160
km) în faza Proiect tehnic de execuție”.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației
tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 506 Scurtu Mare
(DJ 701) – Negreni, km 870+000-94+160 (7,160 km) în faza Proiect tehnic de
execuție”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 506
Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km 870+000-94+160 (7,160 km) în faza Proiect
tehnic de execuție”.
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții
“Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) – Călinești (DJ 703), km 39+924 –
49+061 (8,137 km)” în fazele Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de
construire (P.A.C.) și Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.).
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 612
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Orbeasca (DJ 504) – Călinești (DJ 703), km 39+924 – 49+061 (8,137 km)” în fazele
Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) și Proiect de
organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.).
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 612
Orbeasca (DJ 504) – Călinești (DJ 703), km 39+924 – 49+061 (8,137 km)” în fazele
Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) și Proiect de
organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.).
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman
în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Președinte Ionel Dănuț Cristescu: Vă rog, dl Florescu!
Domnul Adrian Florescu:
- Domnule președinte, avem nevoie de niște informații suplimentare față de cele
cuprinse în proiectul de hotarâre. In mare, nu este o creștere spectaculoasă a prețurilor
în Strategia pe care urmează să o aprobăm. Ar fi bine sa știm în ce stadiu se află
investițiile necesare îmbunătățirii calității apei. Știm ca la Roșiori avem probleme, ba
chiar și pe la Turnu Măgurele.
Doamna Flori Chivu, șefa Unității de implementare, ne poate spune care este
situația în acest moment.
Doamna Flori Chivu:
- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă Teleorman se află în
stadiul final de aprobare la Direcția de Infrastructură Mare din cadrul Ministerului
Fondurilor Europene. Proiectul este, din punct de vedere tehnic aprobat, mai avem o
problemă în Strategia economică. Va trebui să actualizăm strategia în sensul că în
proiect erau tarifele pentru 2019 cu aplicabilitate de la 1 iulie 2019, ceea ce nu s-a
întâmplat și va trebui să facem o revenire cu data de 15 noiembrie. Cu privire la
potabilitatea apei, țin să vă spun că în acest proiect avem prevăzute o serie de lucrări
care să aducă apa la valorile Uniunii Europene și să ne încadrăm în Strategia Europeană
privind calitatea apei.
Domnul Adrian Florescu:
- In cât timp la Roșiori vom avea o calitate a apei potabile, superioară celei de
acum?
Doamna Chivu Flori:
In funcție de aprobarea proiectului. După ce proiectul trece de JASPERS, noi
încărcăm aplicația în programul MySMIS. Comisia Europeană, va formula
întrebări sau obiecții, dacă sunt, iar noi vom răspunde. Dacă nu mai sunt obiecții, se
aprobă proiectul, semnăm contractul de finanțare și demarăm licitațiile. In funcție de
cât de repede pot fi semnate contractele, putem începe și noi lucrările. La Roșiori
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avem de înlocuit rețele de azbociment și fontă pe o lungime de 44 km. Lucrările se
vor întinde pe durata a 2 ani. Vor fi lucrări complexe.
Domnul Președinte Ionel Dănuț Cristescu, dl Iliescu, vă rog!
Domnul Alexandru Iliescu:
- Domnule președinte, eu aș vrea un răspuns cert. La Roșiori conductele pe care
vine apa sunt din azbociment, cînd vor fi înlocuite? Ce aveți prioritar, să înlocuiți
conductele care ne îmbolnăvesc, sau să începeți lucrări pe nu știu unde, pe nu știu
ce. Noi o să cerem expertiză să aflăm ce conține apa și o să ajungem în instanță cu
dumnevoastră. Si în această situație, municipiul Roșiorii de Vede ar trebui să iasă
din acest proiect. Nu se poate, conductele trebuiau înlocuite din fonduri proprii. Noi
aprobăm aici salariile dumneavoastră bune, frumoase, la finalul anului veniți cu
pierderi.
Doamna Chivu Flori:
- În primul rând că Uniunea Europeană nu aprobă fonduri pentru reabilitare, ci
pentru asigurarea apei la cetățean. Orașul Roșiori de Vede a beneficiat de investiții
masive, am reabilitat și extins stația de tratare, am reabilitat și extins stația de
epurare și rețele noi care funcționează.
Domnul Alexandru Iliescu:
- Nu ne mai duceți în eroare!Ați făcut o prostie. S-a reabilitat stația de epurare,
dar cei care stau la case plătesc foarte mult pentru servicii de vidanjare, pentru că cei
care prestează acest serviciu nu pot să ducă la stația de epurare că nu poate prelua
stația.
Domnul Președinte Ionel Dănuț Cristescu:
- Tocmai despre asta vorbim, trebuie să găsim alte surse de finanțare pentru
aceste investiții. Dacă U.E nu finanțeză aceste lucrări, trebuie să găsim surse de
finanțare. Toți ne dorim ca cetățenii să aibă apă potabilă de calitate. Doamna Chivu
tocmai v-a spus care este stadiul proiectului și sperăm că în curînd vor începe
lucrările. In fiecare oraș s-au făcut progrese dar mai sunt și probleme. Trebuie să
discutăm cu primăria Roșiori , să inițiem proiecte pentru rezolvarea problemelor
sesizate. Sunt sigur că Direcția de Sănătate Publică nu permite ca cetățenii să
consume apă potabilă dacă acesta nu este potabilă.
Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu: Da, domnul Florescu, vă rog!
Domnul Adrian Florescu:
- Autoritatea locală a venit în acest proiect cu rețeaua de distribuție a apei, e
clar că ce spune dl Iliescu sunt probleme reale, atunci Consiliul Local Roșiori
trebuie să stabilescă prioritățile, în primul rând să schimbe conductele care sunt
periculoase pentru sănătatea populației. Domnul primar trebuie să stabilescă
prioritățile și să grăbească lucrurile, deci, domnule președinte, trebuie să luați
legătura cu dl primar.
Domnul Președinte Ionel Dănuț Cristescu: Am să particp eu sau unul din
vicepreședinți la ședința ADI care va
avea loc și și vom analiza foarte serios ce sa discutat aici și vom găsi soluții pentru rezolvarea tuturor problemelor care sunt la
Roșiori. Știu că au fost multe probleme, unele s-au rezolvat, pentru celelalte vom
găsi soluții și le vom rezolva.
Domnul Președinte Ionel Dănuț Cristescu : Vă rog, domnul Constantinescu.
Domnul Constantinescu Florică: Am înțeles că prețul apei nu va crește anul
viitor, dar prețul apei uzate va crește cu 30%, de la 2,89 – la 3,73, aproape 30%, de ce?
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Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu: Noi vorbim de o Strategie de tarifare
de care avem nevoie pentru a merge mai departe cu Programul Operațional Infrastructura
Mare. Trebuie să se vadă din partea autorităților locale și județene această strategie. Este
obligatoriu.
Dacă nu mai sunt observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordarea
unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 29 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă ” (domnii Constantinescu Florică ,
Iorga Adrian ș i Cocu Bogdan) ș i 1 „abţ inere” (domnul Ivă nică Relu) s-a adoptat
proiectul de hotă râre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului
Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
“Teleormanul”.
Avem o invitație la Ziua Armatei, pe 25 octombrie, rugămintea mea este să
participați.
Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinţei.Vă mulţumesc
pentru participare și vă doresc o zi bună!

Președinte,
Ionel Dănuț CRISTESCU

Secretar al Județului,
Silvia OPRESCU
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