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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 septembrie 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 ordinară de 

astazi, 30 septembrie se desfășoară în sistem videoconferință cu sprijinul Serviciului 

Informatic. 

În sala mare a Consiliului Județean sunt prezenți președintele, domnul 

vicepreședinte Cocoșilă Virgiliu, 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 32 consilieri din totalul de 33 

consilieri în funcţie, (lipsește domnul vicepreședinte Piper Savu Florin care este în 

concediul legal de odihnă), 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 26 august 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 26 august 2020. 

 

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 Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 2 din 27 ianuarie 2016 privind darea în folosință gratuită Autorității 

Electorale Permanente a unui spațiu din ”Palatul administrativ”, proprietate publică a 

statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu. 
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2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman  

  nr. 96 din 29 iunie 2020, privind darea în folosință gratuită a unor spații, proprietate 

  publică a statului, aflate în administrarea Consiliului Județean Teleorman. 

 Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu. 

 

3. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru   

  efectuarea unor lucrări la blocurile CO1 și CO2, situate în municipiul Alexandria,  

  Șoseaua Turnu Măgurele, proprietate publică a județului Teleorman. 

 Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu. 

 

4. 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 

 

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

  soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și   

  desfășurare a evaluării finale a managementului Bibliotecii Județene ”Marin Preda” 

  Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean  

  Teleorman. 

 Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul  

  de investiții ”Modernizare DJ 612, Rădoiești (DJ 601C) – Săceni (DJ 612A), km.  

  64+371 – km. 76+172 (L= 11,801 km)”. 

 Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu. 

 

7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Consiliilor locale ale   

  municipiilor Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiorii de Vede și orașelor Zimnicea și  

  Videle, a unor bunuri, proprietate privată a județului Teleorman, aferente   

  obiectivului de investiții ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul  

  Teleorman”. 

 Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu. 

 

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

  anul 2020. 

 Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu. 

 

     9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 

   35/19.02.2020 privind  aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de  

   personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 – 

   2023,  ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean  

   Teleorman. 
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  Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu 

 

10. 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 . 

 Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului  

  Teleorman, ediția 2020. 

 Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu. 

 

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

 Județean Teleorman nr. 86 din 28 iunie 2018 privind aprobarea organigramei și a 

 statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului 

 Teleorman, cu modificările și completările ulterioare. 

  Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu. 

 

     13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

 al serviciului social cu cazare pe perioadă de lungă durată ,,Locuinţă protejată 

 pentru persoanele victime ale violenţei domestice” din cadrul Direcţiei Generale de 

 Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman. 

  Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu. 

 

     14. 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, eu nu particip la vot la proiectul de hotărâre de la punctul 

patru. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 

Mulțumesc. Se va consemna în procesul verbal. 
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 La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 2 din 27 ianuarie 2016 

privind darea în folosință gratuită Autorității Electorale Permanente a unui spațiu din 

”Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea 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 pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 2 din 27 ianuarie 2016 privind darea în 

folosință gratuită Autorității Electorale Permanente a unui spațiu din ”Palatul 

administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean 

Teleorman. 

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. 2 din 27 ianuarie 2016 privind darea în 

folosință gratuită Autorității Electorale Permanente a unui spațiu din ”Palatul 

administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean 

Teleorman. 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 96 din 29 iunie 2020, privind 

darea în folosință gratuită a unor spații, proprietate publică a statului, aflate în 

administrarea 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. 96 din 29 iunie 2020, privind darea în folosință gratuită a unor 

spații, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Consiliului Județean 

Teleorman.  

  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. 96 din 29 iunie 2020, privind darea în 

folosință gratuită a unor spații, proprietate publică a statului, aflate în administrarea 

Consiliului Județean Teleorman. 

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

acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la blocurile CO1 

și CO2, situate în municipiul Alexandria, Șoseaua Turnu Măgurele, proprietate publică 

a județului Teleorman.  

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

prezentaţi. 
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 Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean 

Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la blocurile CO1 și CO2, situate în municipiul 

Alexandria, Șoseaua Turnu Măgurele, proprietate publică 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 Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la blocurile CO1 și CO2, 

situate în municipiul Alexandria, Șoseaua Turnu Măgurele, proprietate publică a 

județului Teleorman. 

La punctul patru 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. 

  Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț 

 Cristescu. 

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. 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 31 voturi „pentru” (doamna Paraschiv Tatiana Geanina nu a participat 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 cinci de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

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

aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a 

managementului Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman – instituție publică de 

cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

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

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 de evaluare finală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea 

Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului 
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Bibliotecii Județene ”Marin Preda” 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 finală, a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea 

Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului 

Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în 

subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

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

aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 

612, Rădoiești (DJ 601C) – Săceni (DJ 612A), km. 64+371 – km. 76+172 (L= 11,801 

km). 

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

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 pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 612, 

Rădoiești (DJ 601C) – Săceni (DJ 612A), km. 64+371 – km. 76+172 (L= 11,801 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 pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 612, 

Rădoiești (DJ 601C) – Săceni (DJ 612A), km. 64+371 – km. 76+172 (L= 11,801 km). 

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

darea în folosință gratuită Consiliilor locale ale municipiilor Alexandria, Turnu 

Măgurele, Roșiorii de Vede și orașelor Zimnicea și Videle, a unor bunuri, proprietate 

privată a județului Teleorman, aferente obiectivului de investiții ”Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor în județul Teleorman”. 

  Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț 

 Cristescu. 

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

prezentaţi. 

  Domnul Țole Marin. 

  Dacă îmi permiteți, deci, vis a vis de aceste active fixe, starea juridică a lor să 

 înțeleg că aparțin județului Teleorman, adică consiliului județean, și ele sunt date spre 

 folosință gratuită tocmai  ca urmare a proiectului respectiv și ele practic, din ce sunt 

 alcătuite, ca atare, fizic? 

  Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț. 

  Autovehicul de curățat străzi cu perie și aspirator două bucăți pentru Consiliul 

 Local Alexandria; 
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- Autovehicul de curățat străzi cu perie și aspirator 1 bucată pentru Consiliul Local 

Turnu Măgurele și câte unul pentru Roșiorii de Vede, Zimnicea și Videle. 

  Sunt prevăzute în anexă. 

  Domnul Țole Marin. 

  Am văzut. Ceea ce înseamnă că și întreținerea revine celui care le și folosește, 

bănuiesc că U.A.T.-ului respectiv. 

  Mulțumesc mult! 

  Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 

  Cu plăcere! 

  Dacă nu mai sunt observații, dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre 

privind darea în folosință gratuită Consiliilor locale ale municipiilor Alexandria, Turnu 

Măgurele, Roșiorii de Vede și orașelor Zimnicea și Videle, a unor bunuri, proprietate 

privată a județului Teleorman, aferente obiectivului de investiții ”Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor în județul Teleorman”. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

folosință gratuită Consiliilor locale ale municipiilor Alexandria, Turnu Măgurele, 

Roșiorii de Vede și orașelor Zimnicea și Videle, a unor bunuri, proprietate privată a 

județului Teleorman, aferente obiectivului de investiții ”Sistem Integrat de Management 

al Deșeurilor în județul Teleorman”. 

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

rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2020. 

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

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

prezentaţi. 

  Domnul Țole Marin. 

  Deci, am sesizat că se fac rectificările. Este adevărat, sunt unele rectificări care se 

fac cu sume  legate și de faptul că se iau tablete, se iau device-uri pentru copiii de la 

școala incluzivă, 50% consiliul  județean, 50% Ministerul educației. Am văzut și partea 

legată de transport în special. Îmi aduc aminte  că am mai discutat despre tarifele 

stabilite de anumiți prestatori care făceau aceste servicii. Eu, sincer  să fiu, am în 

continuare îndoieli chiar dacă acele diferențe sunt atât de mari, de la 0,21 la 0,37 vis a 

vis  de prestatorul respectiv. Adică, ce are în plus cel cu 0,37 față de cel cu 0,21. Știu 

că am venit și v-am argumentat vis a vis de traseele pe care aceștia le fac dar, mie mi se 

pare totuși că este diferența foarte mare. Adică ce pune în plus pentru elev în special că 

am văzut că este vorba de transportul gratuit al elevilor. 

  Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 

  Data trecută am mai discutat și v-am spus că este un ordin al ANRSC, că 

 funcționarii din cadrul consiliului județean au verificat și că totul este în regulă. Vresau 

 să vă spun că am asigurat suma de peste 19 miliarde până la sfârșitul anului pentru plata 

 abonamentelor pentru elevi. Pentru ce revine Consiliului Județean Teleorman, adică 

 50%, am solicitat Inspectoratului Școlar Județean Teleorman numărul de elevi care 

 beneficiază de acest lucru. În aceste condiții, în referatul pe care îl aveți la dispoziție 
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 sunt cheltuieli de transport ale elevilor în procent de 50% ce vor fi decontate de 

 Consiliul Județean Teleorman pe fiecare traseu. Deci, s-a respectat legislația întocmai.  

  Sigur, noi putem propune pe viitor modificarea acelui ordin, modificarea 

 legislației, însă traseele diferă. Aici, vorbim de trasee unde starea de viabilitate a 

 drumului, spre exemplu, este foarte bună, dar mai sunt și trasee unde starea de 

 viabilitate a traseului respectiv nu este foarte bună., sau vorbim de lungimea traseului. 

 Sunt mulți factori în acest ordin al ANRSC nr. 272/2007 cu modificările și completările 

 ulterioare. 

  Deci, noi nu am făcut decât să respectăm legislația, ce este foarte important, 

 consiliul județean asigură plata a 50% din decontarea transportului pentru elevii din 

 județul Teleorman. Ca atare, până la sfârșitul anului nu o să avem nici un fel de 

 problemă și plățile se vor face în mod corespunzător.  

 Dacă nu mai sunt alte observații, 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 ? 

 Cu 23 voturi „pentru” și 9 „abţineri” (domnii Țole Marin, Florescu Adrian, 

Iliescu Alexandru, Stoian Maria, Vrăjitoarea Emilian, Cocu Bogdan, Ivănică Relu, 

Iorga Octavian, Ion Petre) s-a adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2020. 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 35/19.02.2020 privind  

aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului 

salariilor de bază pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 – 2023, ale instituțiilor și 

serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

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

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

prezentaţi. 

Domnul Țole Marin. 

Tot eu aș vrea să intervin. 

Deci, ce vreau vis a vis de faptul că am văzut la instituțiile din subordinea 

consiliului județean, cultură, muzeu, bibliotecă ș.a.m.d., s-au făcut aceste rectificări și în 

special la partea de personal, în minus. E adevărat, la servicii, acolo unde a fost cazul s-

a dat, unde nu, nu s-a dat. 

Acum întrebarea mea este: de ce s-a luat de la personal și unde se va duce având 

în vedere regimul special al acestor sume și surse care sunt de finanțare a personalului? 

La începuturi cine a fost la conducere sau este la conducere ce au făcut, nu au făcut sau 

nu au elaborat corect bugetul, sau covidul a avut influență asupra celor care au fost în 

instituția personalului și acesta, o parte din el s-a retras? 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 

Domnule Țole, știți că pentru cheltuieli de personal sunt prevăzute întotdeauna 

sume mai mari astfel încât să avem siguranța că salariile sunt plătite, în primul rând 

vorbim de funcționare. Dar sigur, având în vedere situația creată a trebuit să mutăm 

niște sume dintr-o parte în alta. 
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Nu este nici un fel de problemă, lucrurile sunt în regulă, estimările au fost 

corespunzătoare însă, nimeni nu a prevăzut faptul că vom avea o perioadă așa de rea, 

așa cum ați văzut și dumneavoastră. Deci, lucrurile sunt într-un echilibru normal. Au 

fost sume mai mari pentru cheltuieli de personal pentru că așa se face. De fiecare dată 

asigurăm cheltuielile pentru că nu putem să alocăm sume suplimentare dacă nu 

asigurăm cheltuieli de personal. 

Domnul Țole Marin 

Da, este ok. Este ok din punctul acesta de vedere. Am înțeles, dar totuși, pare un 

piculeț așa că se fac anumite mișcări prin rectificare în special acum de la personal 

nelasând la final să se facă această rectificare sau această modificare și transfer de 

sume. Vă repet, având în vedere specificitatea capitolului respectiv. Mulțumesc.! 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 

Și eu vă mulțumesc!  

 Dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Teleorman nr. 35/19.02.2020 privind  aprobarea bugetelor de 

venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 

2020 și estimările pentru anii 2021 – 2023, ale instituțiilor și serviciilor publice din 

subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 Cu 23 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (doamna Stoian Maria) și 8 „abţineri” 

(domnii Țole Marin, Vrăjitoarea Emilian, Cocu Bogdan, Iliescu Alexandru, Florescu 

Adrian, Iorga Octavian, Ivănică Relu și Ion Petre) s-a adoptat proiectul de hotărâre 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 35/19.02.2020 privind 

aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului 

salariilor de bază pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 – 2023, ale instituțiilor și 

serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

La punctul 10 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. 

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

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. 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. 

  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 
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aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii 

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

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

aprobarea Monografiei economico-militare a județului Teleorman, ediția 2020. 

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

  Așa cum v-am anunțat când ați fost convocați, Monografia conține documente 

 clasificate, motiv pentru care a putut fi studiată de persoanele autorizate conform 

 prevederilor legale, la sediul Consiliului Județean Teleorman.  

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

prezentaţi. 

 Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Monografiei 

economico-militare a județului Teleorman, ediția 2020. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

Monografiei economico-militare a județului Teleorman, ediția 2020. 

La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 86 din 28 

iunie 2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, cu modificările și completările 

ulterioare. 

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

 

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. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 86 din 28 iunie 2018 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, cu modificările și completările 

ulterioare. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

 Cu 26 voturi „pentru” și 6 „abţineri” (doamna Stoian Maria, domnii Vrăjitoarea 

Emilian, Florescu Adrian, Cocu Bogdan, Iorga Octavian și Iliescu Alexandru) s-a 

adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Teleorman nr. 86 din 28 iunie 2018 privind aprobarea organigramei și a 

statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului 

Teleorman, cu modificările și completările ulterioare. 

La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris  proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare pe 

perioadă de lungă durată ,,Locuinţă protejată pentru persoanele victime ale violenţei 
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domestice” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Teleorman. 

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

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

prezentaţi. 

 Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al serviciului social cu cazare pe perioadă de lungă durată 

,,Locuinţă protejată pentru persoanele victime ale violenţei domestice” din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare pe perioadă 

de lungă durată ,,Locuinţă protejată pentru persoanele victime ale violenţei domestice” 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman. 

 

Trecem la ultimul punct „Diverse”. 

În primul rând, vreau să-i urez multă sănătate colegului nostru, domnul Vlad 

Eugen Ovidiu, care din păcate, la acest moment este internat la Spital la Roșiorii de 

Vede.  

De asemenea, vreau să le mulțumesc locuitorilor județului Teleorman pentru că 

în data de 27 septembrie au fost în număr așa de mare la vot, le mulțumesc atât în 

numele meu cât și al dumneavoastră. 

  Dacă dumneavoastră aveți ceva la punctul ”Diverse”. 

  Domnul Ivănică Relu. 

  Am o intervenție scurtă. Este vorba de drumul județean care leagă Roșiorii de 

 Vede de Crângeni, drum reabilitat de consiliul județean cu cațiva ani în urmă. Pe 

 laturile drumului, tot ce înseamnă partea carosabilă, între bornele care indică 

 kilometrajul, au fost amplasate alte borne  reflectorizante, din 100 în 100 de metri. 

 Acele borne fac parte din domeniul public, din patrimoniul statului, cine le-a pus? Ale 

 cui sunt? 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 

  Da, sigur că da, fac parte din bunurile județului. 

  Domnul Ivănică Relu. 

  Problema este următoarea: respectivul proprietar de teren nu s-a mulțumit în a-și 

 ara perimetrul, pământul, s-a întins încă o jumătate de metru – un metru, până la 

 carosabil și efectiv a arat acele borne. Erau o frumusețe acele borne reflectorizante, din 

 100 în 100 de metri, le-a arat pe toate, le-a băgat în pământ, s-a lăcomit la încă o 

 jumătate de metru. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 

Având în vedere cele relatate de dumneavoastră, mâine va merge o echipă din 

cadrul Direcției tehnice a consiliului județean să verifice acest aspect. Am mai avut, tot 

pe acest drum județean, astfel de probleme, avem și o plângere în acest sens, există un 

dosar pe rol. Să sperăm că nu este vorba de același agent economic care a utilizat 



 12 

această metodă, dar vă promit că mâine o echipă va merge la fața locului și va constata 

aceste nereguli. 

Domnul Ivănică Relu. 

Vă mulțumesc. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 

Dacă nu mai sunt alte probleme, ordinea de zi fiind epuizată, declar încheiate 

lucrările ședinţei și vă mulţumesc pentru participare. 

 

 

 

 

 

 

 Președinte,          Secretar general al județului, 

 

Ionel Dănuț Cristescu       Silvia Oprescu 

 

 

 


