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 R O M Â N I A 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN 
 

PROCES VERBAL  

 al ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  

din data de 8 octombrie 2020 

 

  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 extraordinară 

de astazi, 8 octombrie se desfășoară în sistem videoconferință cu sprijinul Serviciului 

Informatic. 

În sala mare a Consiliului Județean sunt prezenți 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. 

 

x 

x x 

 

  Doamna Silvia Oprescu. 

  Mulțumesc.  

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

consilieri în funcţie. Lipsesc doamna Panagoreț Ioana și domnii Cocu Bogdan, Fulga 

Mircea, Ogrăzeanu Teodor și domnul Țucan Marian,  ședinţa de consiliu este legal 

constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezenţă necesar pentru desfășurarea legală 

a acestei ședinţe extraordinare. 

Procesul - verbal al ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din data 

de 30 septembrie 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 ordinare a 

Consiliului Judeţean, din 30 septembrie 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 privind rectificarea bugetului propriu al județului 

 Teleorman pe anul 2020. 

Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu. 
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  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

 Teleorman nr. 23 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și 

 cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2020, cu 

 modificările și completările ulterioare. 

Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu. 

 

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 

 rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2020. 

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 2020. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

 bugetului propriu al județului  Teleorman  pe anul 2020. 

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

 modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 23 din 19 februarie 2020 

 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de 

 Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2020, 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 Hotărârii Consiliului  Județean Teleorman nr. 23 din 19 februarie 

 2020 privind aprobarea bugetului de  venituri și cheltuieli al Spitalului de 

 Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2020, cu modificările și completările 

 ulterioare. 
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  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. 23 din 19 februarie 2020 privind 

 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie 

 Roșiorii de Vede pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare. 

 

  Nu avem punctul ”Diverse” la ordinea de zi, dar vreau să vă comunic faptul că 

 există posibilitatea să mai facem o ședință ordinară până la constituirea noului consiliu 

 județean. 

  De aceea, în perioada următoare, lucrăm la proiectele de hotăre și vă transmitem 

 dacă o să mai facem o ședință ordinară. 

   

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

pentru participare și vă doresc o zi cât mai bună!. 

 

 

 

 

 

 

 

 Președinte,          Secretar general al județului, 

 

Ionel Dănuț Cristescu       Silvia Oprescu 

 

 


