ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PROCES VERBAL
al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 19 decembrie 2019
Bună ziua, stimaţi colegi,
Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi,
19 decembrie 2019, prin dispoziţia nr. 561 din 13 decembrie 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, conducători ai unor instituţii din subordine, precum
și reprezentanţi ai presei scrise și audio-vizuale.
În continuare dau cuvântul doamnei secretar general al județului, Silvia Oprescu.
Doamna Silvia Oprescu.
Mulțumesc.
În urma apelului nominal la ședinţă participă toții consilierii 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 noiembrie 2019, v-a fost pus la dispoziţie și îl supun aprobării dumneavoastră.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 31 de voturi ”pentru” și 1 ”abținere”(domnul Vlad Eugen Ovidiu) s-a aprobat
procesul-verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean, din 28 noiembrie 2019.
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 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului
rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în județul Teleorman.
Iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu.
2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Comunei Gălăteni, prin Consiliul
Local al Comunei Gălăteni, a unui imobil proprietate privată a județului Teleorman.
Iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor
profesionale individuale ale secretarului general al județului Teleorman, pentru anul
2019.
Iniţiatori vicepreşedinții Consiliul Judeţean Teleorman
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor
profesionale individuale ale conducătorului Serviciului Public Comunitar de
Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru anul 2019.
Iniţiator vicepreşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Florin Savu Piper.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al
județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul patru al
anului 2019.
Iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe
anul 2019.
Iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.
68/24.04.2019 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de
personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2019 și estimările pentru anii 20202022, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean
Teleorman.
Iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.
56 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2019.
Iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu.
9. Proiect de hotarâre privind acordarea premiilor sportivilor și antrenorilor din județul
Teleorman care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive naționale și
internaționale în anul 2019.
Iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu
10. Proiect de hotarâre privind darea în administrare, în regim silvic, a unui teren cu
destinație forestieră, aparținând domeniului public al județului Teleorman, către
Direcția Silvică Teleorman, prin Ocolul Silvic Alexandria.
Iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu
11. Proiect de hotarâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”Teleormanul”.
Iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu
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12. Proiect de hotarâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, privind aprobarea organigramei
și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia, cu modificările și
completările ulterioare.
Iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu
13. Diverse.
Supun la vot proiectul ordinii de zi.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.
Înainte de a merge mai departe, ţin să precizez că, în conformitate cu prevederile
art. 228 alin. (1), alin (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, consilierul judeţean care are interes patrimonial în problema
supusă dezbaterii are obligația să anunțe această situație și nu poate lua parte la
deliberarea și adoptarea hotărârilor înscrise pe proiectul ordinii de zi.
Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoștinţă pentru ca abţinerea
de la deliberarea și adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei
ședinţe.
La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane
prin servicii regulate în județul Teleorman.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru
efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în județul
Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 31 voturi „pentru” și 1 „abţinere” (Bădulescu Adrian), s-a aprobat proiectul
de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului rutier
contra cost de persoane prin servicii regulate în județul Teleorman.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
darea în administrare Comunei Gălăteni, prin Consiliul Local al Comunei Gălăteni, a
unui imobil proprietate privată a județului Teleorman.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
-Domnul Iliescu Alexandru
Domnule președinte, am o singură observație. Eu sunt de acord să încredințăm
comunei Găleteni acest teren si imobil însă cu condiția să nu mai arate cum arată
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acum. Primăria trebuie să amenajeze corespunzător această locație, dacă nu, să fie
atribuită în altă parte. Este în această stare de degradare de ani de zile. Mulțumesc!
-Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu
Voi avea o discuție cu domnul primar al comunei Găleteni. Pe de altă parte,
avem instituții abilitate care să meargă la fața locului să verifice aceste aspecte și voi
trimite și o echipă de la consiliul județean care să vină să verifice modul de
funcționare al acestui târg. Bineînțeles că trebuie să reabilităm acest loc pentru a-i
reda utilitatea si a conserva traditiile locale.
Dacă nu mai aveți alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în
administrare Comunei Gălăteni, prin Consiliul Local al Comunei Gălăteni, a unui imobil
proprietate privată a județului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 31 voturi “pentru” si o „abţinere” (doamna Stoian Maria) s-a aprobat
proiectul de hotărâre privind darea în administrare Comunei Gălăteni, prin Consiliul
Local al Comunei Gălăteni, a unui imobil proprietate privată a județului Teleorman.
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale
secretarului general al județului Teleorman, pentru anul 2019.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
-Domnul Țole Marin
Domnule președinte, stimați colegi, sesizez că partea de evaluare trebuie să fie
făcută în perioada 01–31 ianuarie, conform prevederilor Codului adminstrativ. Este
partea de propunere, dar deja văd că într-un fel sau altul s-a făcut preevaluarea. Nu
știu cine a făcut parte din comisie. În al doilea rând, în școala românească se fac
notări de la 1 la 10 iar punctele sunt de la 1 la 5. Deci e diferență între notare și
punctaj. Bineințeles, mai există și clasele pregătitoare și clasele I – IV, unde se
acordă calificative. Înțeleg ca propunerea pentru a face această evaluare merge până
în 15 ianuarie și după aceea se poate face până la 31 ianuarie. E foarte bine ca ati
facut o preevaluare, am sesizat ca deja doamna Secretar a inserat o sinteză a
raportului de activitate și-mi permit să fac o apreciere față de punctaj, respectiv 4, 95
mi se pare puțin în raport cu rezultatele activității dumneaei. I-aș ruga pe cei din
comisie să reconsidere toate aspectele și să revadă acel subpunct unde s-au acordat 4
puncte. Înțeleg ca acum vom aproba doar propunerea de evaluare nu și partea de
preevaluare facută deja de comisie. Mulțumesc!
-Doamna Silvia Oprescu, secretar general al județului
Domnule Țole, vă răspund eu dacă îmi permiteți. Prin Legea 188/1999 privind
statutul funcționarilor publici, lege care mai are cateva articole în vigoare, se prevede
ca propunerea de evaluare a secretarului general al județului sa vină din partea
consiliului județean, iar această propunere să fie luată în considerare de către
evaluator, în speță președintele consiliului județean. Evaluarea va avea loc pana la
data de 31 ianuarie, iar propunerea consiliului județean trebuie să fie transmisă
președintelui consiliului județean până pe 15 ianuarie. Propunerea are la bază raportul
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meu de activitate și obiectivele pe care le-am avut de îndeplinit anul acesta.
Legiuitorul este cel care prevede ca acele note sa fie de la 1 la 5, motiv pentru care sa utilizat acest formular. Vă mulțumesc pentru aprecieri.
-Domnul Țole Marin
Am înțeles, vă mulțumesc și eu.
-Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu
Mulțumesc și eu pentru întrebare și precizări. Sper ca în 2020 să atingem obiective
maxime.
Dacă nu mai sunt alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind
aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale
secretarului general al județului Teleorman, pentru anul 2019.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului
general al județului Teleorman, pentru anul 2019.
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotă râre privind
aprobarea propunerii de evaluare a performanț elor profesionale individuale ale
conducă torului Serviciului Public Comunitar de Evidenț ă a Persoanelor al județ ului
Teleorman, pentru anul 2019.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
-D-nul Bădulescu Adrian
Am o singură observație, valabilă și pentru punctul anterior. Se încearcă prin
aceste formulare să ne apropiem de ceea ce înseamnă o evaluare corectă și sanatoasă
a activitătii unora dintre funcționari. Doar că aici avem ca și criterii de performanță
sau atingerea unor obiective materializate, de exemplu, prin numărul de solicitări și
verificări în teren conform protocoalelor încheiate. Din start, conform acestor criterii,
nu se poate obține nota maximă, de aceea, citeriile nu mi se par suficient de aplicate.
Evident că nu se pot propune un număr de solicitări sau de controale efectuate în
teritoriu. Deci eu nu contest nota, ci strict criteriile de evaluare. Mulțumesc.
-Doamna Popescu Daniela, director SPCEP Teleorman
Punctajul de evaluare este conceput în raport cu obiectivele activității
instituției. Numărul de controale efectuate nu se cuantifică în raportul de evaluare. Eu
fac raportul de evaluare pe starea civilă și evidența persoanelor trimestrial și îl afișez
pe site.
-Domnul președinte
În prima ședință ordinară de consiliu din anul următor vom avea pe ordinea de
zi un proiect de hotărăre privind inființarea unui nou punct de lucru la Dobrotești și o
rog pe doamna director să pregătească documentele necesare. Ne puteți oferi acum
mai multe detalii?
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-Doamna Popescu Daniela, director SPCEP Teleorman
Da, am început să creionez o reorganizare a structurilor locale de evidență a
persoanelor din județ. Am început cu punctul de la Roșiorii de Vede, care este foarte
aglomerat, iar lucrurile se mișcă mai greu acolo. Am ținut cont de distanțele actuale
între aceste centre și am ajuns la concluzia ca sunt localități unde cetățenii sunt destul
de departe de acestea, motiv pentru care am realocat aceste localități și ne-am propus
să inființăm încă 4 puncte. Am considerat că se impune acest lucru, strict din
considerentul distantelor. Comuna Dobrotesti se află într-o fază avansată de depunere
a documentelor, de asemenea avem in vedere comunele Furculești, Orbeasca și
Smârdioasa. Trebuie să discutăm mai întâi cu primarii, întrucât aceștia trebuie sa-și
aloce bugete pentru aceste structuri locale.
-Domnul președinte
Multumesc, doamna director. Acum ne intereseaza comuna Dobrotești,
întrucât are stadiul cel mai avansat de depunere a documentelor.
-Domnul Iliescu Alexandru
Domnule președinte, cred că trebuie avut în vedere și dacă există mijloace de
transport în comun în această zonă, întrucât dacă nu există, degeaba facem punct de
lucru la Dobrotești. Nu toată lumea deține automobil proprietate personală.
-Domnul președinte
Da, am discutat cu domnii primari și nu avem nici un fel de problemă în ceea
ce privește liniile de transport public de persoane. De asemenea, toți primarii din
aceste zone au imbrățișat din start ideea de a aduce aceste servicii mai aproape de
cetățeni.
-Domnul Bădulescu Adrian
Aș vrea s-o întreb pe doamna Popescu dacă există în țară vreo unitate mobilă
pentru așa ceva?
-Doamna Popescu Daniela
Toate structurile locale se pot deplasa, la cerere, la domiciliul cetățenilor.
-Domnul președinte
Mulțumesc. Dacă nu mai aveți alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre
privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale
ale conducătorului Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al
județului Teleorman, pentru anul 2019.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale conducătorului
Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, pentru
anul 2019.
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La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de
funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2019.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției estimate a bugetului
propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul
patru al anului 2019.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea
execuției estimate a bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și
dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2019.
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 de hotărâre.
- 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 șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 68/24.04.2019 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 Județean Teleorman.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Teleorman nr. 68/24.04.2019 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 Județean Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
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- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 68/24.04.2019 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 Județean Teleorman.
La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 56 din 24 aprilie 2019 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii
de Vede pe anul 2019.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Teleorman nr. 56 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2019.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 56 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede
pe anul 2019.
La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
acordarea premiilor sportivilor și antrenorilor din județul Teleorman care au obținut
performanțe deosebite la competițiile sportive naționale și internaționale în 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 acordarea
premiilor sportivilor și antrenorilor din județul Teleorman care au obținut performanțe
deosebite la competițiile sportive naționale și internaționale în anul 2019.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea
premiilor sportivilor și antrenorilor din județul Teleorman care au obținut performanțe
deosebite la competițiile sportive naționale și internaționale în anul 2019.
La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea
în administrare, în regim silvic, a unui teren cu destinație forestieră, aparținând
domeniului public al județului Teleorman, către Direcția Silvică Teleorman, prin Ocolul
Silvic Alexandria.
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 privind darea în
administrare, în regim silvic, a unui teren cu destinație forestieră, aparținând domeniului
public al județului Teleorman, către Direcția Silvică Teleorman, prin Ocolul Silvic
Alexandria.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind darea în
administrare, în regim silvic, a unui teren cu destinație forestieră, aparținând domeniului
public al județului Teleorman, către Direcția Silvică Teleorman, prin Ocolul Silvic
Alexandria.
La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nu sunt , în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordarea
unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea unui
mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”.
La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 188 din 22
decembrie 2015, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de
Psihiatrie Poroschia, 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 Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, privind
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia, 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 Teleorman nr. 188 din 22 decembrie
2015, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie
Poroschia, cu modificările și completările ulterioare.
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Trecem la ultimul punct „Diverse”.
În mape aveți:
- Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din
bugetul Consiliului Local al municipiului Alexandria pentru anul 2020, în vederea
consultării. Dacă aveți obiecții vă rog să le prezentați.
- invitația prilejuită de sărbătorirea ”Zilei Victoriei Revoluției României și a
Libertății” care se va organiza în ziua de 22 decembrie 2019, începând cu ora 10,00 în
fața Monumentului Eroilor Martiri din municipiul Alexandria, căreia vă rog să-i dați
curs.
Dacă aveţi alte probleme?
-Doamna Stoian Maria
Domnule președinte, vreau să întreb dacă acea companie care a câștigat
contractul de întreținere a drumurilor județene are program de lucru de luni până
vineri și vă întreb acest lucru deoarece în urmă cu două săptămâni, în urma unei ploi,
au avut loc mai multe accidente atât pe drumul județean de la Mavrodin cât și pe
drumul național în dreptul localității Vitănești. Din ceea ce a relatat presa, am înțeles
ca au sunat compania și că fiind week-end nu a putut fi contactată. Consider ca ar
trebui modificat contractul cu această companie.
-Domnul președinte
Cunosc situația, știu despre accidentul de la Mavrodin. Avem contract de
dezăpezire, eu am prezentat în mod transparent și care sunt sumele decontate pentru
acest contract. Nu știu de unde aveți dumneavoastră informațiile respective, dar noi
am discutat cu operatorul și având în vedere că am avut temperaturi ridicate, am făcut
economie la bugetul județului și nu am ținut utilajele în bază. Operatorul ne-a
transmis ca s-a acționat în zona podurilor pentru a preveni apariția de polei sau
gheață, însă nu am primit nimic oficial nici de la serviciul rutier, nici de la instituție,
cum că acest accident ar fi fost provocat pe fondul existenței unui carosabil
neconform circulației rutiere in condiții optime. Repet, am considerat că nu a fost
cazul să introducem foarte multe utilaje în bază, iar cand condițiile meteo o vor
impune, vom suplimenta prin ordin cu numărul de utilaje care se impun. Avem
permanent în atenție situația carosabilului de pe podurile din județ și nu numai. Am
stat impreună cu comitetul județean pentru situații de urgență și 72 de ore pentru a
asigura cele mai bune condiții de circulație rutieră în rețeaua de drumuri din județ.
Aflându-ne la ultima ședință ordinară de consiliu în acest an, țin să vă
mulțumesc în mod deosebit pentru cum ați înțeles să vă implicați și să sprijiniți
județul prin demersurile dumneavoastră și să vă urez un An Nou fericit și cu multe
realizări atăt personale cât și la nivelul județului Teleorman.
Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinţei, vă mulţumesc
pentru participare și vă invit să ciocnim un pahar de șampanie.
PREȘEDINTE,
Ionel Dănuț CRISTESCU

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Silvia OPRESCU
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