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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 28 august 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, 

28 august 2019, prin dispoziţia nr. 296 din 22 august  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, doamna Soare Roxana, doamna Popa Ileana 

Laurenția, domnul Dobre Alexandru, domnul Ciobanu Bogdan, domnul Bîță Adrian 

Ionuț și domnul Săvescu Laurențiu Marian, 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 28 consilieri din totalul de 33 

consilieri în funcţie, lipsesc domnii consilieri Piper Savu Florin, Fulga Mircea Sandu, 

Constantinescu Florică, Panagoreț Oana, Paraschiv Tatiana Geanina, 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 12 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 extraordinare a 

Consiliului Judeţean, din 12 august 2019. 

 

 

-Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 

 

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 aprobarea utilizării excedentului bugetar de către 

Spitalul de Psihiatrie Poroschia. 
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- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ 

  2. Proiect 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. 

- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 

Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă 

Alexandria, pentru anul școlar 2019-2020.    

       - iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ 

4.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 2019-2020.                                                                                   
-  iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ 

 

5.  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei 

de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a evaluării anuale a managementului Centrului Județean de Conservare 

și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman – instituție publică de cultură aflată 

în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

-  iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ 
 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității de 

Ordine Publică Teleorman, pentru mandatul 2016-2020 . 

- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ 

  

7. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judetean Teleorman pentru 

executarea obiectivului ”Extindere Depozit Central Mavrodin Celula nr. 2”, pe 

terenul situat în comuna Mavrodin, proprietate privată a județului Teleorman. 

- iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ 

 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman 

pe anul 2019. 

    - iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ 

 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean  nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei și 

a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, cu 

modificările ulterioare. 

     - iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ 

 

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

Județean  nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei și a statului de 

funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria, cu modificările și completările 

ulterioare. 

      - iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ 



 3 

 

11. Diverse 

 

 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi propun suplimentarea acestuia cu ”Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea prelungirii dreptului de administrare al Consiliului 

Local al municipiului Turnu Măgurele asupra bunurilor aferente  obiectivului 

„Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele  (România) – 

Nikopol (Bulgaria)” proprietate privată a județului Teleorman, din administrarea 

Consiliului Județean Teleorman în administrarea Consiliului Local al municipiului 

Turnu Măgurele.  

             - iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ 

 

Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii de 

activitate. 

Supun la vot proiectul ordinii de zi completat.  

- 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 

aprobarea utilizării excedentului bugetar de către Spitalul de Psihiatrie Poroschia. 

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 

utilizării excedentului bugetar de către Spitalul de Psihiatrie Poroschia. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

utilizării excedentului bugetar de către Spitalul de Psihiatrie Poroschia. 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris 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. 
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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 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 ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat 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. 

 Următoarele proiecte de hotărâre privesc desemnarea unor 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. 

La ședinţa de astăzi participă, un număr de 28 consilieri judeţeni, deci jumătate 

plus unu din numărul membrilor consiliului judeţean prezenţi reprezintă 15. 

Proiectul de hotărâre se referă la desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație 

Incluzivă Alexandria, 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 ucan Marian propune pe doamna Toț e Marioara. 

Domnul Ț ole Marin propune pe domnul Vră jitoarea Emilian. 

 Fiecare persoană  a fost întrebată  dacă  acceptă . 

 S-a completat buletinul de vot ș i s-a prezentat tehnica votă rii. 

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, președintele comisiei de numărare a voturilor 

să prezinte procesul verbal. 

  -Domnul Iliescu Angelică 

 Doamna Toțe Marioara din totalul de 28 de voturi valabil exprimate a întrunit un 

număr de 25 de voturi ”pentru” și  3 voturi ”împotrivă”. 

Domnul  Vrăjitoarea Emilian  din totalul de 28 de voturi valabil exprimate a 

întrunit un număr de 26 de voturi ”pentru” ,  1 vot ”împotrivă” și 1 vot nul. 

 

  -Domnul președinte 

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 2019-2020. 

  

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotă râre privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de 
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administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul școlar 

2019-2020. 

Următorul proiect de hotărâre se referă la desemnarea reprezentanților 

Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar de 

Educație Incluzivă Roșiorii de Vede, 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 Zavera Niculae propune pe domnul Vlad Eugen Ovidiu.  

Doamna Stoian Maria propune pe domnul Iliescu Alexandru. 

 Fiecare persoană  este întrebată  dacă  acceptă . 

 S-a completat buletinul de vot ș i s-a prezentat tehnica votă rii. 

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, președintele comisiei de numărare a voturilor să 

prezinte procesul verbal 
 Vă  rog să  treceț i la completarea buletinelor de vot. 

 S-au completarea buletinelor de vot.  

Rog pe domnul Iliescu Angelică, președintele comisiei de numărare a voturilor 

să prezinte procesul verbal. 

 

  Domnul Iliescu Angelică. 

Domnul Vlad Eugen Ovidiu din totalul de 28 de voturi valabil exprimate a 

întrunit un număr de 25 de voturi ”pentru” și  3 voturi ”împotrivă”.  

Domnul Iliescu Alexandru din totalul de 28 de voturi valabil exprimate a întrunit 

un număr de 26 de voturi ”pentru” ,  1 vot ”împotrivă” și 1 vot nul. 

 

  Domnul președinte. 

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 2019-2020. 

Urmare votului dumneavoastră s-a adoptat proiectul de hotă râre privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de 

administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede, pentru anul 

școlar 2019-2020. 

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

constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și 

aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a 

managementului Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale 

Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean 

Teleorman. 

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

prezentaţi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare 

anuală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de 

organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Centrului Județean de 
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Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman – instituție publică de 

cultură aflată în subordinea Consiliului Județean 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 soluționare a contestațiilor și aprobarea 

Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului 

Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman – 

instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 
La punctul ș ase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotă râre pentru 

modificarea componenț ei nominale a Autorită ț ii de Ordine Publică  Teleorman, 

pentru mandatul 2016-2020. 

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 

componenței nominale a Autorității de Ordine Publică Teleorman, pentru mandatul 

2016-2020. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea 

componenței nominale a Autorității de Ordine Publică Teleorman, pentru mandatul 

2016-2020. 

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

acordul Consiliului Judetean Teleorman pentru executarea obiectivului ”Extindere 

Depozit Central Mavrodin Celula nr. 2”, pe terenul situat în comuna Mavrodin, 

proprietate privată a județului Teleorman. 

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

prezentaţi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Judetean 

Teleorman pentru executarea obiectivului ”Extindere Depozit Central Mavrodin Celula 

nr. 2”, pe terenul situat în comuna Mavrodin, proprietate privată a județului 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 Judetean Teleorman pentru executarea obiectivului ”Extindere Depozit 

Central Mavrodin Celula nr. 2”, pe terenul situat în comuna Mavrodin, proprietate 

privată a județului Teleorman. 

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

rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2019. 



 7 

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

prezentaţi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 

județului Teleorman pe anul 2019. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre pe secțiuni, capitole și subcapitole. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

În unanimitate de voturi 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 anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean  nr. 38 din 23 

februarie 2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de 

Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, cu modificările ulterioare. 

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 

anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean  nr. 38 din 23 februarie 2016 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de 

Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, cu modificările ulterioare. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea 

anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean  nr. 38 din 23 februarie 2016 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de 

Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, cu modificările ulterioare. 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean  nr. 15 din 27 ianuarie 2016 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de 

Urgență Alexandria, cu modificările și completările ulterioare.   

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 Județean  nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Alexandria, cu 

modificările și completările ulterioare.   

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea 

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean  nr. 15 din 27 ianuarie 2016 privind 

aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență 

Alexandria, cu modificările și completările ulterioare. 
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La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

aprobarea prelungirii dreptului de administrare al Consiliului Local al municipiului 

Turnu Măgurele asupra bunurilor aferente obiectivului „Punct control și trecere a 

frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)” proprietate 

privată a județului Teleorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în 

administrarea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele. 

 
 

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

prezentaţi. 

 

 -D-nul Cocu Bogdan 

 Domnule președinte, aș avea ceva de adăugat. Înțeleg din materialele de 

fundamentare ale proiectului că adresa pe care o face primăria Turnu Magurele are ca 

justificare principală închirierea unor spații. Aș vrea să vă aduc la cunoștință că în anii 

trecuți s-au produs unele nereguli. A existat o hotărâre de consiliu local pentru aprobarea 

scoaterii la licitație privind închirierea spațiului respectiv, în vreme ce acolo era amplasat 

un cort destinat desfășurării de diverse evenimente.  Propunerea mea este să faceți o 

adresă catre Primăria Turnu Măgurele prin care să solicitați explicații privind această 

stare de fapt.  Nu poți să amplasezi ceva pe un teren care urmează a fi scos la licitație, 

adică nu mai există transparență.  

 -Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu 

 -Domnule Cocu , am avut o echipă care s-a deplasat la fața locului. Vom verifica și 

ceea ce spuneți dumneavoastră . 

 -Domnul Cocu Bogdan 

 Domnule președinte, este ușor de verificat. Știrea a apărut și în presa națională. 

Important este să se regleze situația.  

 -Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu  

 După cum știți, acolo în prezent sunt in derulare contracte de închiriere, urmând ca în 

perioada imediat următoare să fie din nou scoase la licitație. Așa cum am spus, vom 

verifica aspectele semnalate de dumneavoastră. 

 

Daca nu mai sunt alte observații vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 

prelungirii dreptului de administrare al Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele 

asupra bunurilor aferente obiectivului „Punct control și trecere a frontierei cu bacul la 

Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)” proprietate privată a județului 

Teleorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea 

Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

Cu 20 voturi „pentru” și 8 „abţineri” (domnii Cocu Bogdan, Vrăjitoarea Emilian, 

Iliescu Alexandru, Stoian Maria, Iorga Octavian, Țole Marin, Ion Petre și Ivănică Relu) 

s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii dreptului de administrare 

al Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele asupra bunurilor aferente 
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obiectivului „Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) 

– Nikopol (Bulgaria)” proprietate privată a județului Teleorman, din administrarea 

Consiliului Județean Teleorman în administrarea Consiliului Local al municipiului Turnu 

Măgurele. 

 

 

În mape aveți extras din Ordonanța de Urgență nr. 57 /2019 privind Codul 

administrativ, respectiv atribuțiile comisiilor de specialitate,  atribuțiile președintelui și 

secretarului comisiei de specialitate și ”Informarea privind activitatea desfășurată de 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Teleorman în trimestrul II/2019”. 

Dacă aveți obiecțiuni sau propuneri vă rog să le prezentați. 

Trecem la ultimul punct „Diverse”. 

 

 -Doamna Stoian Maria 

 Mulțumesc, domnule președinte.  Vreau să vă aduc la cunoștință că toate UAT-urile 

care au proiecte în derulare și mă refer strict la cele de construcții-montaj, se confruntă cu 

un deficit major legat de faptul că, prin ordonanța nr. 114/ 2018 (privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investițiilor publice), constructorul este obligat să crească salariul la 

300 lei/lună și de aici intervine o mare problemă in derularea proiectelor. V-aș ruga să ne 

spuneți ce să transmitem în teritoriu. La rectificarea bugetară știu că ați cerut o situație 

acestor UAT-uri care au proiecte în derulare și au primit niște sume modice.  Cum veți 

rezolva această problemă? 

Si o a doua întrebare este legată de DJ 612 și anume dacă aveți un calendar de începere a 

lucrării. Mulțumesc. 

 

 -Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu 

 Referitor la prima întrebare, după cum știți, s-a emis o ordonanță de urgență a 

guvernului , ordonanță de rectificare care prevede ca în termen de 5 zile fiecare primărie 

din județ  să transmită o situație către Direcția Generală a Finanțelor Publice Teleorman. 

Atât Direcția Finanțelor publice, cât și Consiliul Județean au sprijinit primăriile să 

întocmească aceste documente. Urmează ca în perioada urmatoare, mai  precis în termen 

de 10 zile, să se transmită datele către Ministerul de Finanțe, iar ulterior Guvernul să 

emită o hotărâre în sensul eliberării sumelor de bani necesare pentru localitățile din județ. 

Sigur ca s-au avut în vedere in special cheltuielile de personal , secțiunea de funcționare 

și problemele legate de asistenții personali pentru persoanele cu handicap grav. S-a cerut 

explicit  pană la finalul anului să se înainteze sumele necesare pt fiecare primărie în parte, 

iar la final există în această machetă și solicitări  pentru secțiunea de dezvoltare, respectiv 

pentru investițiile pe care primăriile le au în derulare. Sumele nu vor ajunge la consiliul 

județean ci vor fi alocate direct primăriilor. 

 Cât privește întrebarea legată de începerea lucrărilor la DJ 612, rugămintea mea este 

ca în luna septembrie să mai avem o ședință extraordinară pentru a aproba proiectul la DJ 

506 și a emite ordinul de începere a lucrărilor pentru Scurtu-Negreni. Totodată, vom 

aproba proiectele pt DJ 612 Antonești -  Rădoiești -Orbeasca -Călinești deci tot 

tronsonul. În acest moment așteptăm avizele de la mediu, iar ulterior vom emite ordin 

pentru 3 autorizații de construcție , când putem vorbi despre demararea lucrărilor. Am 

avut o problemă de suprapunere cu unitatea administrativ-teritorială Frăsinet, respectiv o 

problemă de cadastru, care s-a rezolvat.  
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Repet, am rugămintea de a asigura cvorumul pt ședința extraordinară următoare pentru a 

da drumul la lucrări pentru tronsonul Scurtu-Negreni urmănd să continuăm cu 

Botoroaga-Frăsinet.  

Legat de DJ 503, am primit de la ANAP documentația, urmează anunțul . In SICAP a 

fost deja publicat și vom urma procedura de licitație publică. Am verificat toate 

proiectele pe care le avem în derulare pe fonduri europene și  avem și confirmarea de la 

ANAP că toată documentația este conformă. De asemenea, am primit confirmarea și pt 

clădirea ambulanței și urmează extinderea și dotarea UPU în perioada imediat următoare. 

Totodată, in luna septembrie, la spitalul județean  vom inaugura și echipamantele de 

CT și RMN și sper că veți răspunde invitației de a participa la acest eveniment. În această 

perioadă, în curtea spitalului se desfășoară o amplă activitate de asfaltare și am 

convingerea că foarte curând vă fi finalizată.  

 Dacă  aveţi alte probleme? 

 Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinţei și vă mulţumesc pentru 

participare. 

 

 

 

  PREȘEDINTE,           SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

       Ionel Dănuț CRISTESCU                                             Silvia OPRESCU 


