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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 10 aprilie 2020 

 

 

  Bună ziua, stimaţi colegi, 

 

 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă extraordinară pentru 

astăzi, 10 aprilie 2020, prin dispoziţia nr. 324 din 9 aprilie 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 afişare la avizierul instituţiei,   

fiind publicat și pe site-ul Consiliului judeţean. 

Având în vedere dispozițiile art. 50 și art. 51  alin.(1) din Decretul nr. 

195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României coroborate cu 

cele ale art. 9, art. 26 alin.(2) din O.U.G. nr. 1/1999 privind instituirea stării de 

urgenţă pe teritoriul României, pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19, si 

in conformitate cu prevederile art.49 alin. (5), (6), (7) și ale art.67 alin.(41), (42) şi 

(43) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean 

Teleorman, actualizat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 142 din 30 

septembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, ședința se va desfasura în 

sistem videoconferință.  

Pentru a stabili dacă există cvorum de prezență necesar pentru desfășurarea 

legală a acestei ședințe, doamna Oprescu Silvia, secretarul general al judetului, va 

proceda la efectuarea apelului nominal al consilierilor judeteni. 

 

x 

x x 

   

Doamna Oprescu Silvia 

  Mulțumesc.  

În urma apelului nominal la ședinţă participă 31 consilieri din totalul de 32 

consilieri în funcţie lipsește domnul Ivănică Relu Viorel, 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  31 martie 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 data de 31 martie 2020. 
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Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu. 

Vă mulțumesc doamna secretar general. 

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 acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea 

unor lucrări de intervenţie-reabilitare la construcţia existentă-laborator Secţia boli 

contagioase, situată în imobilul din municipiul Alexandria, str.Alexandru Ghica 

nr.107, proprietate publică a judeţului Teleorman. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2020  

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

 

3. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.200.000 lei din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Teleorman, bugetelor locale ale oraşelor şi 

municipiilor din judeţul Teleorman pentru finanţarea cheltuielilor urgente şi 

neprevăzute ale spitalelor aflate în subordinea acestora, generate de pandemia 

provocată de infecţia cu virusul COVID-19 

    Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman 

nr.25 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2020, cu modificările şi 

completările ulterioare. Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel 

Dănuţ Cristescu. 

 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărîrii Consiliului Judeţean Teleorman 

nr.23 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venturi şi cheltuieli al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2020,cu modificarile şi 

completările ulterioare. 

 Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman 

nr.22 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2020. 

 Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii hoteliere pentru 

personalul medico-sanitar care interacţionează cu pacienţi şi care optează pentru o 

formă de cazare în afara domiciliului după programul de lucru din Spitalul Judeţean 
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de Urgenţă Alexandria, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19, pe 

perioada stării de urgenţă. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiţii „ Modernizare DJ 612, Botoroaga(DJ 503) –Frăsinet(DJ 

506), Km.19+778–Km.32+100(12,322km)”, în faza Proiect tehnic de execuție. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ 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. 

Doamna Paraschiv Tatiana. 

Domnule președinte, nu particip la vot la proiectele de hotărâre care vizează 

Spitalul Județean de Urgență Teleorman întrucât sunt anagajata acestui spital, 

respectiv proiectele de hotărâre de la punctele 4 și 8. 

Domnul Iliescu Alexandru. 

Nici eu nu voi participa la vot la proiectul nr 3 întrucât am calitatea de salariat 

al Spitalului Caritas Roșiorii de Vede. 

Doamna secretar general al județului Silvia Oprescu. 

Domnule președinte, doamna Paraschiv se referă la proiectele de la punctele 4 

și 7. Proiectul de hotărâre de la punctul 8 are ca obiect aprobarea documentației 

pentru DJ 612. 

Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu. 

Mulțumesc doamna secretar general. 

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

acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări de intervenţie-

reabilitare la construcţia existentă-laborator Secţia boli contagioase, situată în 

imobilul din municipiul Alexandria, str.Alexandru Ghica nr.107, proprietate publică 

a judeţului Teleorman. 

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

prezentaţi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean 

Teleorman pentru efectuarea unor lucrări de intervenţie-reabilitare la construcţia 



 4 

existentă-laborator Secţia boli contagioase, situată în imobilul din municipiul 

Alexandria, str.Alexandru Ghica nr.107, proprietate publică a judeţului Teleorman. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări de intervenţie-

reabilitare la construcţia existentă-laborator Secţia boli contagioase, situată în 

imobilul din municipiul Alexandria, str.Alexandru Ghica nr.107, proprietate publică 

a judeţului Teleorman. 

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

rectificarea bugetului propriu al judeţului 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 judeţului pe anul 2020.   

S-a supus la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 

județului Teleorman pe anul 2020 pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și 

anexe.  

 - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

În unanimitate de muncă s-a adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului propriu al judeţului pe anul 2020 . 

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

alocarea sumei de 1.200.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Teleorman, bugetelor locale ale oraşelor şi municipiilor din 

judeţul Teleorman pentru finanţarea cheltuielilor urgente şi neprevăzute ale spitalelor 

aflate în subordinea acestora, generate de pandemia provocată de infecţia cu virusul 

COVID-19. 

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 alocarea 

sumei de 1.200.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 

Judeţean Teleorman, bugetelor locale ale oraşelor şi municipiilor din judeţul 

Teleorman pentru finanţarea cheltuielilor urgente şi neprevăzute ale spitalelor aflate 

în subordinea acestora, generate de pandemia provocată de infecţia cu virusul 

COVID-19. 

Domnul Iliescu Alexandru. 

Domnule președinte, eu nu particip la vot întrucât sunt salariat al Spitalului 

Caritas Roșiorii de Vede. 

Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu. 

Mulțumesc, se va consemna în procesul verbal. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 
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- Abţineri ? 

Cu 30 de voturi (domnul Iliescu Alexandru nu a participat la vot) s-a adoptat 

proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1.200.000 lei din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Teleorman, bugetelor locale ale oraşelor şi 

municipiilor din judeţul Teleorman pentru finanţarea cheltuielilor urgente şi 

neprevăzute ale spitalelor aflate în subordinea acestora, generate de pandemia 

provocată de infecţia cu virusul COVID-19. 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.25 din 19 februarie 2020 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alexandria pe anul 2020, cu modificările şi 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 

Hotărîrii Consiliului Judeţean Teleorman nr.25 din 19 februarie 2020 privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alexandria pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

Doamna Paraschiv Tatiana. 

Domnule președinte, așa cum am anunțat, eu nu particip la vot. 

Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu. 

Mulțumesc, se va consemna în procesul verbal. 

   Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

Cu 30 de voturi (doamna Paraschiv Tatiana nu a participat la vot) s-a adoptat 

proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărîrii Consiliului Judeţean Teleorman 

nr.25 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2020, cu modificările şi 

completările ulterioare.                                                                    

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

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

privind aprobarea bugetului de venturi şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Roşiorii de Vede pe anul 2020, cu modificarile şi completările ulterioare. 

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

prezentaţi. 

  Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Teleorman nr.23 din 19 februarie 2020 privind aprobarea 

bugetului de venturi şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede 

pe anul 2020, cu modificarile şi 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 Judeţean Teleorman nr.23 din 19 februarie 2020 privind 
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aprobarea bugetului de venturi şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Roşiorii de Vede pe anul 2020, cu modificarile şi completările ulterioare. 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.22 din 19 februarie 2020 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie 

Poroschia pe anul 2020. 

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

prezentaţi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Teleorman nr.22 din 19 februarie 2020 privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2020. 

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 Judeţean Teleorman nr.22 din 19 februarie 2020 privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe 

anul 2020. 

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

aprobarea achiziţionării de servicii hoteliere pentru personalul medico-sanitar care 

interacţionează cu pacienţi şi care optează pentru o formă de cazare în afara 

domiciliului după programul de lucru din Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, în 

vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă. 

Cu privire la acest proiect, am transmis în cursul zilei de astazi, tuturor 

consilierilor județeni, amendamentul prin care am propus o serie de modificări, 

generate de Ordonanța militară nr. 8 din 9 aprilie 2020. 

Doamna Paraschiv Tatiana. 

Domnule președinte, așa cum am anunțat, eu nu particip la vot nici la 

amendament nici la proiectul de hotărâre. 

Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu. 

Mulțumesc, se va consemna în procesul verbal. 

Supun la vot amendamentul propus. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

Cu 30 de voturi (doamna Paraschiv Tatiana nu a participat la vot) 

amendamentul a fost aprobat. 

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

prezentaţi. 

Domnul Cocu Bogdan 

Domnule președinte am eu o propunere, de fapt, am rugămintea ca aceste 

achiziții să fie grăbite.  

Domnul președinte Ionel Dănuț Cristescu. 

Procedura se va desfășura în regim de urgență. 
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   Dacă nu mai sunt alte obiecții, vă prezint proiectul de hotărâre privind 

aprobarea achiziţionării de servicii hoteliere destinate repausului dintre ture sau gărzi 

și hrană pentru personalul medico-sanitar din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alexandria, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19, pe perioada stării 

de urgenţă. 

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

  Cu 30 de voturi (doamna Paraschiv Tatiana nu a participat la vot) s-a adoptat 

proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii hoteliere destinate 

repausului dintre ture sau gărzi și hrană pentru personalul medico-sanitar din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, în vederea prevenirii răspândirii virusului 

COVID-19, pe perioada stării de urgenţă. 

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

aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „ 

Modernizare DJ 612, Botoroaga (DJ 503) – Frăsinet (DJ 506), Km.19+778–

Km.32+100 (12,322km)”, în faza Proiect tehnic de execuție. 

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 

documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare DJ 

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

în faza Proiect tehnic de execuție.  
Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare DJ 

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

în faza Proiect tehnic de execuție. 

 

Vreau să vă informez că în data de 31 martie 2020 am achiziționat un aparat de 

testare Real Team PCR pe care îl așteptăm, este un aparat extrem de necesar pentru noi 

în această perioadă. Acest aparat va face 150 de teste/zi. 

Totodată, se lucrează la secția de boli infecțioase, la un laborator care să asigure 

biosecuritatea medicilor și asistentelor care vor lucra în cadrul acestui laborator. Vor fi 

circuitele necesare astfel încât posibilitatea de infectare să fie minimă. 

Am achiziționat 1500 teste Real Team PCR urmând să mai facem achiziții. De 

asemenea, am achiziționat reactivi necesari pentru ca acest aparat să poată funcționa. 

Pentru Spitalul Județean de Urgență am mai achiziționat 1000 de teste rapide 

astfel încât să putem testa personalul medical din cadrul spitalului. 
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Deși prin Ordonanța de Urgență nr. 40/2020 Ministerul Sănătății, în acest 

moment, coordonează, organizează funcționarea spitalelor din subordinea administrației 

publice locale, noi avem pârghiile necesare pentru a ajuta spitalele din județ, astfel 

încât,  să trecem cu bine peste aceasată perioadă grea. 

 

x 

 

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

pentru participare. 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE,   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

 

     Ionel Dănuț Cristescu             Silvia Oprescu 


