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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 30 ianuarie 2020 

 

  Bună ziua, stimaţi colegi, 

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

30 ianuarie 2020, prin dispoziţia nr. 43 din 23 ianuarie  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, Dorobanțu Adela – Școala Incluzivă Alexandria, 

Dură Mioara – Școala Incluzivă Roșiorii de Vede, Mulțescu Loredana – S.P.C.E.P. 

Teleorman, Dobre Alexandru – Spitalul Județean de Urgență Alexandria și Săvescu 

Laurențiu Marian – Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, precum și 

reprezentanţi ai presei scrise și audio-vizuale. 

x 

x x 

În continuare dau cuvântul doamnei secretar general al județului, Silvia Oprescu. 

  Doamna Silvia Oprescu. 

  Mulțumesc.  

În urma apelului nominal la ședinţă participă 29 consilieri din totalul de 32 

consilieri în funcţie, lipsesc Bădulescu Adrian, Fulga Mircea Sandu și Stoian Maria 

astfel 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 20 ianuarie 2020, 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 20 ianuarie 2020. 

 

x 

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 pentru modificarea și completarea componenței nominale a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman, pentru mandatul 2016-2020. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din 

județul Teleorman, pentru anul 2020-2021. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu. 

 

3.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Teleorman 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 Ionel Dănuţ Cristescu 

 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Teleorman nr. 141 din 30 septembrie 2019, 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 Ionel Dănuţ Cristescu 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile 

necesare realizării obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 612 Antonești – 

Rădoiești (DJ 601C) km 55+594 – 63+773 (8,132 km)”. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile 

necesare realizării obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 

503) – Frăsinet (DJ 506), km 19+778 – km 32+100 (12,322 km)”. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

 

7. Proiect de hotarâre privind aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile 

necesare realizării obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 612 Călinești (DJ 703) 

– Antonești km 48+080 – 55+594 (7,514 km)”. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile 

necesare realizării obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 

701) – Negreni, km 87+000 – 94+160 (7,160km)”. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

 

9. Proiect de hotarâre privind aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile 

necesare realizării obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) 

– Călinești (DJ 703), km 39+924-48+061 (8,137 km)”. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu. 

 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean 

Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010, privind darea în administrare unor unități 

sanitare din județ, a imobilelor proprietate publică și privată a județului în care își 

desfășoară activitatea, cu modificările și completările ulterioare. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu. 
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11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 612 Călinești (DJ 7030- Antonești km 

48+080-55+59497,514 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 Ionel Dănuţ Cristescu 

 

12. Diverse. 
 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi propun suplimentarea 

acestuia cu Proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în 

conținutul Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 171 din 28 

noiembrie 2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Teleorman și aprobarea organigramei și a statului de funcții. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

 

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 pentru 

modificarea și completarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Teleorman, pentru mandatul 2016-2020. 

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

prezentaţi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea 

componenței nominale a Autorității Teritoriale 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 aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea și 

completarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Teleorman, pentru mandatul 2016-2020. 

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

aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman, pentru anul 

2020-2021. 
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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 aprobarea 

rețelei școlare de învățământ special din județul Teleorman, pentru anul 2020-2021. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

În unanimite s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de 

învățământ special din județul Teleorman, pentru anul 2020-2021. 

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

modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman 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. 

Doamna Paraschiv Geanina. 

Domnule președinte, eu nu particip la vot. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 

Multumesc, se va consemna în procesul verbal al ședinței. 

 

Nefiind discuții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 

la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman 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 ? 

Cu 28 de voturi ”pentru” s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman 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. 
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotă râre pentru 

modificarea Anexei nr. 2 la Hotă rârea Consiliului Județ ean Teleorman nr. 141 din 30 

septembrie 2019, privind aprobarea organigramei, a statului de funcț ii ș i a 

Regulamentului de organizare ș i funcț ionare ale Serviciului Public Comunitar de 

Evidenț ă  a Persoanelor al Județ ului Teleorman. 

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 Teleorman nr. 141 din 30 septembrie 2019, 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. 
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- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 141 din 30 septembrie 

2019, 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 cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării 

obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 612 Antonești – Rădoiești (DJ 601C) km 

55+594 – 63+773 (8,132 km)”. 

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 

devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 

investiții ”Modernizare DJ 612 Antonești – Rădoiești (DJ 601C) km 55+594 – 63+773 

(8,132 km)”. 

   Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 

investiții ”Modernizare DJ 612 Antonești – Rădoiești (DJ 601C) km 55+594 – 63+773 

(8,132 km)”. 

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

aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului 

de investiții ”Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) – Frăsinet (DJ 506), km 19+778 – 

km 32+100 (12,322 km)”.. 

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

prezentaţi. 

  Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general 

actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții ”Modernizare 

DJ 612, Botoroaga (DJ 503) – Frăsinet (DJ 506), km 19+778 – km 32+100 (12,322 

km)”. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 

investiții ”Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) – Frăsinet (DJ 506), km 19+778 – 

km 32+100 (12,322 km)”. 
 La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării 
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obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 612 Călinești (DJ 703) – Antonești km 

48+080 – 55+594 (7,514 km)”. 

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 

devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 

investiții ”Modernizare DJ 612 Călinești (DJ 703) – Antonești km 48+080 – 55+594 

(7,514 km)”. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 

investiții ”Modernizare DJ 612 Călinești (DJ 703) – Antonești km 48+080 – 55+594 

(7,514 km)”. 

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

aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării 

obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km 

87+000 – 94+160 (7,160km)”. 

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

prezentaţi. 

  Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general 

actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții ”Modernizare 

DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km 87+000 – 94+160 (7,160km)”. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 

investiții ”Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km 87+000 – 94+160 

(7,160km)”. 

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

aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării 

obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) – Călinești (DJ 703), 

km 39+924-48+061 (8,137 km)”. 

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 

devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 

investiții ”Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) – Călinești (DJ 703), km 39+924-

48+061 (8,137 km)”. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
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În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 

investiții ”Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) – Călinești (DJ 703), km 39+924-

48+061 (8,137 km)”. 

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

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 25 

februarie 2010, privind darea în administrare unor unități sanitare din județ, a imobilelor 

proprietate publică și privată a județului în care își desfășoară activitatea, 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. 1 la 

Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010, privind darea în 

administrare unor unități sanitare din județ, a imobilelor proprietate publică și privată a 

județului în care își desfășoară activitatea, 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. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010, 

privind darea în administrare unor unități sanitare din județ, a imobilelor proprietate 

publică și privată a județului în care își desfășoară activitatea, cu modificările și 

completările ulterioare. 

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

aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 

”Modernizare DJ 612 Călinești (DJ 7030- Antonești km 48+080-55+59497,514 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, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor 

tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 612 Călinești (DJ 

7030- Antonești km 48+080-55+59497,514 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 

Călinești (DJ 7030- Antonești km 48+080-55+59497,514 km) în fazele Proiect pentru 

autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C. și Proiect de organizare a 

execuției lucrărilor – P.O.E. 

 



 8 

La următorul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

îndreptarea erorii materiale cuprinse în conținutul Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019 privind reorganizarea aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Teleorman și aprobarea organigramei și a statului de 

funcții. 

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

prezentaţi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale 

cuprinse în conținutul Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 171 

din 28 noiembrie 2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Teleorman și aprobarea organigramei și a statului de funcții. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind îndreptarea 

erorii materiale cuprinse în conținutul Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019 privind reorganizarea aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Teleorman și aprobarea organigramei și a statului de 

funcții. 

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.  
  

-Domnul Iliescu Alexandru 

Domnule președinte, vreau să vă semnalez un aspect: pe drumul județean   

Văcărești - Satu Vechi am observat că se taie pomii de pe marginea drumului. Desigur, 

în anumite condiții, acest lucru se impune. Mă interesează dacă tăierea se realizează de 

către o societate, respectiv dacă există în plan să fie tăiați, că dacă nu, să se ia măsuri în 

acest sens. Pomii care au luat foc sau au putrezit, intr-adevar, reprezinta un pericol pe 

drumurile publice. Am observat însa că sunt tăiați și copaci sănătosi și vigurosi. 

 

-Domnul președinte 

Multumesc, vom verifica daca aceste tăieri sunt în conformitate cu serviciile 

contractate și vom efectua un inventar al stării pomilor pe toate drumurile județene, 

pomi ce pot pune în pericol siguranta rutieră. Cum am spus, inspectorii de la direcția 

Dezvoltare Locala, se vor deplasa la fața locului pentru a constata dacă aceste tăieri de 

copaci sunt legale. Mulțumesc. 

 

-Domnul Vlad Eugen 

Domnule președinte, am și eu o întrebare pentru domnul manager al spitalului 

TBC de la Roșiorii de Vede și anume ce se întâmplă cu terenul unde se demolează 

cladirile vechi ale spitalului? Cred că cea mai bună variantă ar fi sa fie împădurit și să se 

creeze un parc.  

 

-Domnul președinte  

Rămâne în adminstrarea consiliului județean. După ce se finalizează demolarea, 

vom lua o decizie privind destinația acestui teren.  
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-Domnul Iliescu Alexandru 

Dacă sunt instituții de stat interesate de acest teren, ar trbui avute în vedere. Știu 

că la un moment dat, acum mulți ani,  s-a facut o solicitare de catre secția de drumuri 

naționale către primăria Roșiorii de Vede să li se dea un teren pe care să construiască o 

secție de intervenție pentru depozitarea materialelor antiderapante. 

 

-Domnul președinte 

Desigur, vom lua în dezbatere după ce se va încheia procedura de demolare,  care 

nu este simplă. Va dura cam 6, 7 luni până se va elibera terenul, eventual se vor face 

anumite lucrări pentru neutralizarea acțiunii materialelor patologice din acest teren. 

 

Dacă nu mai aveți alte probleme și epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate 

lucrările ședinţei și vă mulţumesc pentru participare. 

 

 

 

  PREȘEDINTE,          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

 

       Ionel Dănuț CRISTESCU                                     Silvia OPRESCU 

 

 


