ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 30 septembrie 2019
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu
Bună ziua, stimaţi colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi,
30 septembrie 2019, prin dispoziţia nr. 368 din 24 septembrie 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.
Au participat în calitate de invitaţi, Daniela Popescu, director SPCEP Teleorman,
lt.col. Câlțosu Ciprian CMJ Teleorman, Putineanu Marius Mugurel-director DGASPC
Teleorman, 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 33 consilieri din totalul de 33
consilieri în funcţie, ședinţa de consiliu este legal constituită, fiind astfel asigurat
cvorumul de prezenţă necesar pentru desfășurarea legală a acestei ședinţe ordinare.
Procesul - verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data
de 28 august 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 28 august 2019.
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 hotarâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a
Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Comunitar de
Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de
organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
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3. 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 2019-2020.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 15 din 31 ianuarie 2019, privind aprobarea organigramei și statului de
funcții ale Serviciului de Deservire Pază și Protocol.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
5. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară
la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, în vederea acordării unor ajutoare
financiare unităților administrativ-teritoriale din județul Teleorman pentru combaterea
Pestei Porcine Africane.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului
Teleorman pe anul 2019.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Teleorman nr. 68 din 24.04.2019 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 Judeţean
Teleorman.
- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ
8. Diverse
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi propun suplimentarea acestuia cu:
-Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 612 Antoneşti – Rădoieşti ( DJ 601C)
Km 55+ 594 – 63 + 773( 8,132 km ), în fazele Proiect pentru autorizarea executării
lucrărilor de construire – P.A.C. și Proiect de organizare a execuției lucrărilor – P.O.E.
și
-Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor
și a profesorilor îndrumători care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și
concursurile internaționale și naționale și a cuantumului stimulentelor financiare alocate
elevilor și profesorilor îndrumători pentru anul școlar 2018-2019.
Proiectele de hotarâre au fost avizate de comisiile de specialitate pe principalele domenii
de activitate.
Supun la vot proiectul ordinii de zi completat.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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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
aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare
și funcționare ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al
județului Teleorman.
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
Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a
Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public
Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.
La punctul doi de la ordinea de zi este este înscris proiectul de hotarâre privind
aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului
Județean Teleorman.
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
actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a aprobat proiectul de privind aprobarea actualizării Regulamentului
de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman.
Următorul proiect de hotărâre priveşte desemnarea unei persoane și, în conformitate cu
prevederile art 182 alin. (4) coroborat cu ale art. 139 alin (6) din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul Administrativ hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot
secret, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la ședinţă.
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La ședinţa de astăzi participă, un număr de 33 consilieri judeţeni, deci jumătate plus unu
din numărul membrilor consiliului judeţean prezenţi reprezintă 17 .
Proiectul de hotărâre se referă la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean
Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională Teleorman, pentru anul școlar 2019-2020.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.
Nefiind observaț ii, vă rog să faceț i propuneri.
Domnul Ț ole Marin propune pe domnul Vră jitoarea Emilian, care acceptă .
Vă rog să treceț i la completarea buletinelor de vot.
Buletinele de vot fiind completate, rog 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 a introdus buletinul în urnă ).
Rog pe domnul Iliescu Angelică, președintele comisiei de numărare a voturilor să
prezinte procesul verbal.
-Domnul Nicolae Angelică
Domnule președinte, în urma numărării voturilor, domnul Vrăjitoarea Emilian , din
totalul de 33 de voturi exprimate, a întrunit un număr de de 31 voturi ”pentru”, 2 voturi
”impotrivă” și 0 (zero) voturi nule.
-Domnul președinte.

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 2019-2020.
Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotă râre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului
Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman, pentru anul școlar 2019-2020.
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 31 ianuarie 2019,
privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului de Deservire Pază și
Protocol.
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 modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 31 ianuarie 2019, privind aprobarea
organigramei și statului de funcții ale Serviciului de Deservire Pază și Protocol.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 31 ianuarie 2019, privind aprobarea organigramei
și statului de funcții ale Serviciului de Deservire Pază și Protocol.
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La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean
Teleorman, în vederea acordării unor ajutoare financiare unităților administrativteritoriale din județul Teleorman pentru combaterea Pestei Porcine Africane.
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 alocarea unor sume
din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, în vederea
acordării unor ajutoare financiare unităților administrativ-teritoriale din județul Teleorman
pentru combaterea Pestei Porcine Africane.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume din
fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, în vederea
acordării unor ajutoare financiare unităților administrativ-teritoriale din județul
Teleorman pentru combaterea Pestei Porcine Africane.
La punctul șase 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, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al județului Teleorman pe anul 2019.
Supun la vot proiectul pe secțiuni, capitole și subcapitole
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
județului Teleorman pe anul 2019.
La punctul şapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 68 din 24.04.2019 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 Judeţean Teleorman.
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. 68 din 24.04.2019 privind aprobarea bugetelor de venituri
și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2019 și estimările
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pentru anii 2020-2022, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului
Judeţean 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 24.04.2019 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
Judeţean Teleorman.
La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare DJ 612 Antoneşti – Rădoieşti ( DJ 601C) Km 55+ 594 – 63 + 773( 8,132
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.
Nu sunt, vă prezint proiectul de hotă râre privind aprobarea documentaţ iilor tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiţ ii „Modernizare DJ 612 Antoneş ti – Ră doieş ti ( DJ
601C) Km 55+ 594 – 63 + 773( 8,132 km ), în fazele Proiect pentru autorizarea execută rii
lucră rilor de construire – P.A.C. ș i Proiect de organizare a execuț iei lucră rilor – P.O.E.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotă râre privind aprobarea documentaţ iilor
tehnico-economice pentru obiectivul de investiţ ii „Modernizare DJ 612 Antoneş ti –
Ră doieş ti ( DJ 601C) Km 55+ 594 – 63 + 773( 8,132 km ), în fazele Proiect pentru
autorizarea execută rii lucră rilor de construire – P.A.C. ș i Proiect de organizare a execuț iei
lucră rilor – P.O.E.
La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor și a profesorilor îndrumători care au
obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale
și a cuantumului stimulentelor financiare alocate elevilor și profesorilor îndrumători
pentru anul școlar 2018-2019.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.

6

Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de premiere
a elevilor și a profesorilor îndrumători care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și
concursurile internaționale și naționale și a cuantumului stimulentelor financiare alocate
elevilor și profesorilor îndrumători pentru anul școlar 2018-2019.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
premiere a elevilor și a profesorilor îndrumători care au obținut distincții la olimpiadele
internaționale și concursurile internaționale și naționale și a cuantumului stimulentelor
financiare alocate elevilor și profesorilor îndrumători pentru anul școlar 2018-2019.
Trecem la ultimul punct, „Diverse”.
-Domnul Iorga Octavian
Domnule președinte, am un memoriu, o adresă către consiliul județean în care se solicită
sprijinul pentru o școală din orașul Videle, care este în imposibilitatea de a asigura confortul
termic celor aproape cinci sute de elevi. Încă din luna martie s-au făcut solicitări către primăria
orașului pentru repararea sau înlocuirea celor două centrale dar, din păcate, din cauza
schimbărilor ce au avut loc la nivelul conducerii, aceste demersuri au rămas fără rezultat.
Întrucât prin art.20 din legea nr. 1/2011se reglementează obligația autorității locale de a
asigura funcționarea și desfășurarea învățământului preuniversitar, alături de instituția
Prefectului, vi se solicită sprijinul pentru deblocarea acestei situații.
-Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu
Da, mulțumesc. Vreau să vă informez că atunci când s-a construit bugetul, s-au alocat
sume pentru fiecare primărie din județ. Bineînțeles că noi colaborăm cu unitățile adminsitrativ
teritoriale din județ și mă voi implica personal în această problemă, deja am discutat cu
domnul viceprimar care a preluat atribuțiile de primar. Oricum există sume prevăzute la
nivelul primăriei Videle, iar în perioada următoare va fi și o nouă rectificare bugetară cu
privire la funcționare. Vom verifica dacă sumele alocate sunt acoperitoare, iar dacă nu, în
următoarea ședință de consiliu, vom lua în discuție această problemă.
Dacă aveţi alte probleme?
Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinţei, vă mulţumesc pentru
participare și vă urez o zi cât mai bună!

PREȘEDINTE,
Ionel Dănuț CRISTESCU

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Silvia OPRESCU
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