
       R O M Â N I A 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN 
 

PROCES VERBAL 

al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman 

                                               din data de 27 iulie 2020 

Lucrările şedinţei au fost conduse de preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, 

domnul Ionel Dănuț Cristescu 

Bună ziua, stimaţi colegi, 

 Având în vedere starea de alertă instituită la nivel național, precum și prevederile 

O.U.G. 61/ 2020 prin care a fost completat Codul administrativ, sedința ordinară de astazi, 

27 iulie, se desfășoară în sistem videoconferință cu sprijinul Serviciului Informatic. 

În sala mare a Consiliului Județean sunt prezenți președintele și vicepreședinții, 

secretarul general al județului, directorii direcțiilor de specialitate și funcționari publici din 

aparatul de specialitate. 

Pentru a stabili dacă există cvorum de prezență necesar pentru desfășurarea legală a 

acestei ședințe, doamna Silvia Oprescu, secretar general al judetului, va proceda la efectuarea 

apelului nominal al consilierilor județeni. 

  Doamna Silvia Oprescu. 

Mulțumesc.  

În urma apelului nominal la ședinţă participă 28 consilieri din totalul de 33 consilieri 

în funcţie, lipsind domnii: Cocu Bogdan – Ciprian, Fulga Sandu – Mircea, Iorga Adrian – 

Octavian, Ivănică Relu – Viorel și doamna Panagoreț Ioana, 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 9 iulie 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 9 iulie 2020. 

 

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 ”Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 

2020-2021” 

  Inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu 

2. Proiect de hotarâre 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, domnul Ionel Dănuț Cristescu 

3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Deservire, Pază și 

Protocol al Consiliului Județean Teleorman a unor spații, proprietate publică a 

Județului Teleorman. 

 Inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu 

4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului de Pneumoftiziologie 

Roșiorii de Vede, a imobilelor și părților de imobile, proprietate publică a județului, 

în care își desfășoară activitatea. 

 Inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului propriu al 

județului pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, la data de 30 iunie 

2020. 

Inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea 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, cu modificările și completările ulterioare. 

Inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu 

7. 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. 

Inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu 



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea prezentării 

unui nou proiect de management de către managerul Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman. 

Inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu 

9. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru analiza noului proiect de 

management și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei 

noului proiect de management ce va fi depus de managerul Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman – instituție publică de 

cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

Inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2016-2020. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, Ionel Dănuț Cristescu 

11. 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. 

 

Doamna Paraschiv Tatiana Geanina: Domnule președinte, nu particip la vot la 

proiectul de hotarâre care vizează Spitalul Județean de Urgență Alexandria, întrucât sunt 

angajata acestui spital, respectiv proiectul de hotărâre de la punctul șapte de pe ordinea de zi.  

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț: 

Mulțumesc, se va consemna în procesul verbal al ședinței 

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

aprobarea ”Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2020-2021”. 

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 

”Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2020-2021”. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 

 În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Planului operativ 

de acțiune pe timpul iernii 2020-2021”. 

 La punctul doi 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. 

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

Doamna Stoian Maria:  

         La proiectul nr. 2 doriti să abrogați pozițiile nr. 1199 pentru Insula Belina, respectiv 

1200 pentru Brațul Pavel  din  inventarul bunurilor din domeniul public al Judetului 

Teleorman. Personal mă voi abtine de la vot pentru acest proiect, deoarece am solicitat, încă 

de la sedința din 12 mai, fișa activelor imobilelor evaluate și al raportului de evaluare, 

întocmit de expertul evaluator. Am revenit cu solicitarea la sedința ordinară din luna iunie și 

nu am primit niciun răspuns până în acest moment. Am rugămintea să ne transmiteți pe e-

mail documentele solicitate până la sfârșitul lunii iulie, în caz contrar am să fac solicitarea în 

baza Legii nr. 544, dacă acesta este singura modalitate de a intra în posesia documentelor. În 

condițiile în care la punctul nr.6 ne solicitați angajarea unei persoane la Compartimentul  

transparență decizională, îmi imaginez că, dacă nouă nu ne răspundeți, cu atât mai mult, 

cetățenilor nu le răspundeți cu celeritate cererilor. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț:  

Am  analizat situația, și speram că ne vom întâlni în sala de sedințe să vă putem pune 

la dispoziție materialele solicitate, fiind foarte multe documente. Însă, în condițiile actuale, 

vă vom tansmite pe e-mail, atât dumneavoatră, cât și colegilor consilieri aceste documente. 

 

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 ? 



 

Cu 22 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” ( Bădulescu Adrian, Florescu Adrian, Ion 

Petre, Stoian Maria, Țole Marin, Vrăjitoarea Emilian) 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. 

 

La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind darea în 

administrare Serviciului de Deservire, Pază și Protocol al Consiliului Județean 

Teleorman a unor spații, proprietate publică a Județului Teleorman.  

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

 Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind darea în 

administrare Serviciului de Deservire, Pază și Protocol al Consiliului Județean 

Teleorman a unor spații, 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 

Serviciului de Deservire, Pază și Protocol al Consiliului Județean Teleorman a unor spații, 

proprietate publică a Județului Teleorman. 

 

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind darea 

în administrare Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, a imobilelor și 

părților de imobile, proprietate publică a județului, în care își desfășoară activitatea.     
                                                              

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 darea în 

administrare Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, a imobilelor și părților 

de imobile, proprietate publică a județului, în care își desfășoară activitatea 

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 

   În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind darea în administrare Spitalului 

de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, a imobilelor și părților de imobile, proprietate publică 

a județului, în care își desfășoară activitatea. 

 



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

aprobarea contului de execuție a bugetului propriu al județului pentru secțiunea de 

funcționare și secțiunea de dezvoltare, la data de 30 iunie 2020. 

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

Domnul Țole Marin:  

Am o observație privind partea de execuție: nu mă îndoiesc de faptul că se poate ca 

această pandemie  de COVID să fi împietat foarte multe din obiectivele de investiții, dar 

sesizez că și activitatea curentă suportă diferențe mari, implicit la cheltuieli, și atunci 

rugămintea mea este ca, cine va lucra la elaborarea bugetului pentru anul 2021 să analizeze 

foarte bine situația și să armonizeze toate obiectivele și activitățile de la toate direcțiile 

existente în cadrul Consiliului Județean, pentru a nu mai rămâne diferențe atât de mari la 

aceste sume. 

 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț:  

 Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului 

propriu al județului pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, la data 

de 30 iunie 2020. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 

 În unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție 

a bugetului propriu al județului pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, la 

data de 30 iunie 2020. 

 

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

modificarea 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, cu modificările și 

completările 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 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, cu modificările și completările 

ulterioare. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 



- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 

 Cu 27 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (Stoian Maria) s-a adoptat proiectul de 

hotărâre pentru modificarea 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, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

La punctul șapte 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. 

 Nu sunt, în aceste condiții, 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 27 voturi „pentru” (doamna Paraschiv Tatiana Geanina nu participă la vot) 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 opt de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Caietului de obiective în vederea prezentării unui nou proiect de 

management de către managerul Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman. 

 

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

Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Caietului de obiective în vederea prezentării unui nou proiect de management de către 

managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Teleorman. 

 



  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 

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

obiective în vederea prezentării unui nou proiect de management de către managerul 

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman. 

 

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

constituirea comisiei pentru analiza noului proiect de management și aprobarea 

Regulamentului de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management 

ce va fi depus de managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 

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.             

 Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind constituirea 

comisiei pentru analiza noului proiect de management și aprobarea Regulamentului de 

organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management ce va fi depus de 

managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 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 s-a adoptat proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei pentru 

analiza noului proiect de management și aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a analizei noului proiect de management ce va fi depus de managerul Centrului 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman – instituție 

publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

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

modificarea 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.                                                       

 Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 

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 s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea componenței 

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

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”.  

 Doamna Stoian Maria: 

În ședința extraordinară din data de 10 aprilie a.c., a fost alocată suma de 1.200.000 lei 

din fondul de rezervă bugetară, aflat la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, pentru 

finanțarea unor cheltuieli urgente și neprevăzute pentru spitalele aflate în subordinea UAT-

urilor -  municipiile și orașele județului. V-am solicitat un raport pentru fiecare UAT, 

respectiv spital, pentru sumele alocate, iar până în prezent nu am primit nicio astfel de 

informare. Ne puteți da un termen, până când vom primi aceste informații? 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț:    

În câteva zile vă vom pune la dispoziție aceste documente, pe care le-am solicitat de la 

la spitale. 

 Doamna Stoian Maria: 

Știu că a fost un control al Curții de Conturi dar,  mi se pare corect să ni se prezinte și 

nouă o situație, cum au fost cheltuite aceste sume. Cum nu ne putem întâlni, așteptăm să le 

primim pe e-mail și să discutăm pe această temă într-o viitoare ședintă de consiliu.   

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț:    

Sigur, doamna Stoian, așa vom proceda. 

 

Dacă nu mai sunt alte intervenții, epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările 

ședinţei și vă mulţumesc pentru participare. 

 

 

 

                                  Președinte                                                       Secretar general al județului 

 

                    Ionel Dănuț CRISTESCU                                                 Silvia OPRESCU 

 

 


