ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 27 februarie 2019
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț conduce lucrările ședinței ordinare
Bună ziua, stimaţi colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi,
27 februarie 2019, prin dispoziţia nr. 42 din 20 februarie a.c.
La ședinţă participă 32 consilieri din totalul de 32 consilieri 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,
respectiv doamna Popescu Daniela – Serviciul Public Comunitar de Evidență a
Persoanelor al Județului Teleorman, domnul Putineanu Mugurel – Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Popa Elena –Centrul Județean de
Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, Crîstea Viorel –Serviciul de
Deservire, Pază și Protocol, Pene Gheorghe –S.C. Piscicola Teleorman S.R.L și
reprezentanţi ai presei scrise și audio-vizuale.
Procesul - verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data
de 31 ianuarie 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 31 ianuarie 2019.
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 organigramei și a statului de funcții
ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
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2. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în
conținutul anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 15 din 31 ianuarie 2019 privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de Deservire,
Pază și Protocol.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui număr de 5 zile de concediu de
odihnă suplimentar, pentru salariații din cadrul Serviciului Public
Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman, începând cu
anul 2019.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
4. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru
executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str.
Libertății nr. 1 bis, proprietate publică a județului Teleorman.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013 privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și
Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, cu modificările și
completările ulterioare.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului privind procedura
publicării actelor cu caracter normativ în Monitorul Oficial al județului
Teleorman și modalitatea difuzării acestuia.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
7. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 5 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.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale
Regionale a Finanțelor Publice Ploiești a unei părți din imobilul situat în
orașul Zimnicea, proprietate publică a județului Teleorman.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
9. Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului social al S.C. Piscicola
Teleorman S.R.L..
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
10.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a unui spațiu amplasat în imobilul
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situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, proprietate
publică a județului Teleorman..
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
11.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”, a unui
spațiu situat în imobilul din municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 2, proprietate publică a județului Teleorman.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
12.Proiect de hotărâre privind modificarea raportului de serviciu al domnului
Dragomirescu Florinel director general al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Teleorman prin transfer în interesul
serviciului, pe funcția publică vacantă de șef serviciu la Serviciul privind
asigurarea managementului asistenței sociale și de sănătate al Direcției
Coordonare Instituții Subordonate din cadrul Consiliului Județean
Teleorman.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
13.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind
reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al
Județului Teleorman, cu modificările și completările ulterioare.
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
14.Diverse.
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi vă propun suplimentarea acestuia
cu proiectul de hotărâre privind delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei
publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Teleorman.
Supun la vot proiectul ordinii de zi completat.
- 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.
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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 și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Teleorman.

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.
Nu sunt, în aceste condiții, 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 aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei
și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
îndreptarea erorilor materiale cuprinse în conținutul anexei nr. 2 la Hotărârea nr.
15 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale
Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.
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.
Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind îndreptarea
erorilor materiale cuprinse în conținutul anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 15 din 31 ianuarie
2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului de
Deservire, Pază și Protocol.
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Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 31 voturi ”pentru” și o abținere (domnul Ivănică Relu) s-a adoptat
proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în conținutul anexei
nr. 2 la Hotărârea nr. 15 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
acordarea unui număr de 5 zile de concediu de odihnă suplimentar, pentru
salariații din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al
Județului Teleorman, începând cu anul 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.
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 acordarea unui
număr de 5 zile de concediu de odihnă suplimentar, pentru salariații din cadrul
Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman,
începând cu anul 2019.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 31 voturi ”pentru” și o abținere (domnul Bădulescu Adrian) s-a adoptat
proiectul de hotărâre privind acordarea unui număr de 5 zile de concediu de odihnă
suplimentar, pentru salariații din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a
Persoanelor al Județului Teleorman, începând cu anul 2019.
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la
imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertății nr. 1 bis, 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.
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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 Vrăjitoarea Emilian
Domnule președinte, întrucât este vorba de Școala Incluzivă Alexandria, vă
informez că am participat săptămâna trecută la ședința consiliului de administrație, unde
s-a ridicat problema înființării și amenajării unui spațiu de joacă pentru copiii cu nevoi
speciale. Terenul există, iar costurile nu sunt foarte mari. Vă rog să aveți în vedere
această solicitare. Vă mulțumesc.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Mulțumesc și eu și vă asigur că voi discuta cu doamna director, iar când se va
fundamenta bugetul, ne vom ocupa concret de acest lucru.
Dacă nu mai aveți alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul
Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în
municipiul Alexandria, str. Libertății nr. 1 bis, proprietate publică a județului
Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului
Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul
Alexandria, str. Libertății nr. 1 bis, proprietate publică a județului Teleorman.
La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din
26 iulie 2013 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului
Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, cu
modificările și 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.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
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Nu sunt, în aceste condiții,vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de
Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, 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. 2
la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013 privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și
Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, cu modificările și completările ulterioare.
La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
actualizarea Regulamentului privind procedura publicării actelor cu caracter
normativ în Monitorul Oficial al județului Teleorman și modalitatea difuzării
acestuia.
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 Bădulescu Adrian
Domnule președinte, nu am nici o observație, doar că nu am văzut în
documentație unde urmează să fie tipărit monitorul. Mulțumesc.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
După ce vom demara procedurile legale de achiziție, se va stabili societatea care
se va ocupa de tipărire. Mulțumesc și eu.
Dacă nu mai aveți alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind
actualizarea Regulamentului privind procedura publicării actelor cu caracter normativ în
Monitorul Oficial al județului Teleorman și modalitatea difuzării acestuia.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 31 voturi „pentru ” și o „abţinere” (domnul Bădulescu Adrian) s-a adoptat
proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului privind procedura publicării
actelor cu caracter normativ în Monitorul Oficial al județului Teleorman și modalitatea
difuzării acestuia.
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La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
completarea anexei nr. 5 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.
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.
Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 5 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.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr. 5
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.
La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
darea în administrare Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești a
unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, 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.
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Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în administrare Direcției
Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești a unei părți din imobilul situat în
orașul Zimnicea, proprietate publică a județului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind darea în administrare
Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești a unei părți din imobilul
situat în orașul Zimnicea, proprietate publică a județului Teleorman.
La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
schimbarea sediului social al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L..
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, vă prezint proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului social al
S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
In unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului
social al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.
La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
atribuirea în folosință gratuită Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, a unui spațiu amplasat în imobilul situat în municipiul Alexandria, str.
Ion Creangă, nr. 52-54, 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.
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Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a unui spațiu amplasat în imobilul
situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, proprietate publică a
județului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
In unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință
gratuită Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a unui spațiu amplasat în
imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, proprietate publică
a județului Teleorman.

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
atribuirea în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”Managementul Deșeurilor Teleorman”, a unui spațiu situat în imobilul din
municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj 2, 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.
(Cu permisiunea președintelui, domnul Vlad Eugen Ovidiu părăseste sala de
sedință)
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
-Doamna Stoian Maria
Domnule președinte, puteți să ne explicați de ce perioada de folosință gratuită
pusă la dispoziție acestei asociații s-a stabilit să fie de 20 ani? Mi se pare un termen
foarte lung.
-Domnul vicepreședinte Piper Savu Florin
Permiteți-mi să vă răspund eu. Așa cum se poate observa și în expunerea de
motive, criteriul de stabilire a termenului a fost perioada estimată de funcționare a
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depozitului central, care este este de aproximativ 30 ani. Noi ne dorim să ajungem să
reciclăm toate categoriile de deșeuri, astfel încât, la un moment dat, să închidem groapa
de gunoi de la Mavrodin. Pentru un asemenea obiectiv este nevoie de educație pe
perioada mare de timp și de implicare susținută din partea noastră, a autorităților, dar și
a societății civile în egală masură. Trebuie să conștientizăm că toți cetățenii avem
obligații în acest sens, pornind de la propria gospodărie și chiar de la fiecare membru al
familiei în parte.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Mulțumesc. Dacă nu mai aveți alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre
privind atribuirea în folosință gratuită Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, a unui spațiu amplasat în imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion
Creangă, nr. 52-54, proprietate publică a județului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 26 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă” ( Stoian Maria, Iliescu Alexandru,
Vrăjitoarea Emilian, Cocu Bogdan, Constantinescu Florică) s-a adoptat proiectul de
hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, a unui spațiu amplasat în imobilul situat în municipiul Alexandria, str.
Ion Creangă, nr. 52-54, proprietate publică a județului Teleorman.
Următorul proiect de hotărâre are caracter individual 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.
La ședinţa de astăzi participă, un număr de 31 consilieri judeţeni, deci jumătate
plus unu din numărul membrilor consiliului judeţean prezenţi reprezintă un număr de
17.
Proiectul de hotărâre se referă la modificarea raportului de serviciu al
domnului Dragomirescu Florinel director general al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman prin transfer în interesul
serviciului, pe funcția publică vacantă de șef serviciu la Serviciul privind
asigurarea managementului asistenței sociale și de sănătate al Direcției
Coordonare Instituții Subordonate din cadrul Consiliului Județean Teleorman.
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 Bibina Marin, comisia juridică.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi
Nefiind observaţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea raportului
de serviciu al domnului Dragomirescu Florinel director general al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman prin transfer în interesul serviciului,
pe funcția publică vacantă de șef serviciu la Serviciul privind asigurarea
managementului asistenței sociale și de sănătate al Direcției Coordonare Instituții
Subordonate din cadrul Consiliului Județean Teleorman.

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 l-a introdus în urnă).
Rog pe domnul Iliescu Angelică, președintele comisiei de numărare a voturilor
să prezinte procesul verbal.
-Domnul Iliescu Angelică
Domnule președinte, după desigilarea urnei cu buletinele de vot, am procedat
la numărarera voturilor exprimate, astfel :
Domnul Dragomirescu Florinel, din totalul de 31 voturi exprimate, a întrunit
un număr de 29 voturi „pentru” , 2 voturi „împotrivă” și zero voturi nule.
-Domnul preşedinte Cristescu Ionel Dănuţ.
Mulțumesc. Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre
privind modificarea raportului de serviciu al domnului Dragomirescu Florinel director
general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman prin
transfer în interesul serviciului, pe funcția publică vacantă de șef serviciu la Serviciul
privind asigurarea managementului asistenței sociale și de sănătate al Direcției
Coordonare Instituții Subordonate din cadrul Consiliului Județean Teleorman.
La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din
21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor din
domeniul public al Județului Teleorman, cu modificările și 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 Bibina Marin, comisia juridică.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
- Domnul Zavera Niculae, președintele comisiei urbanism.
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Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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 la
Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea
și însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al Județului Teleorman, 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
la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind
reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al Județului
Teleorman, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru următorul proiect de hotărâre este necesar, de asemenea, vot secret.
Proiectul de hotarare se referă la delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei
publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Teleorman.
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 Bibina Marin, comisia juridică.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind observaţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind delegarea atribuţiilor
corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.
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 l-a introdus în urnă).
Rog pe domnul Iliescu Angelică, președintele comisiei de numărare a voturilor
să prezinte procesul verbal.
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-Domnul Iliescu Angelică
Domnule președinte, după desigilarea urnei cu buletinele de vot, am procedat
la numărarera voturilor exprimate, astfel :
Domnul Putineanu Marius Mugurel, din totalul de 31 voturi exprimate, a
întrunit un număr de 27 voturi „pentru” , 4 voturi „împotrivă” și zero voturi nule.
-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuţ.

Mulțumesc. Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotărâre
privind delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director
general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.
În mape aveți Informarea privind activitatea desfășurată de Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică Teleorman în trimestrul IV/2018. Dacă aveți sugestii, propuneri sau
obiecții vă rog să le prezentați.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
Dacă aveţi alte probleme?
În aceste condiții, epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinţei și
vă mulţumesc pentru participare.
PREȘEDINTE,
Cristescu Ionel Dănuț

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Oprescu Silvia
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