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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 31 martie 2020 
 

 
  Bună ziua, stimaţi colegi, 

 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în ședinţă ordinară pentru astăzi, 
31 martie 2020, prin dispoziţia nr. 283 din 26 martie 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. 
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, precum și ale Ordonanței militare nr. 3 din 24 martie 2020, pentru a preveni 
răspândirea virusului COVID-19, am luat decizia de a ține ședința în sistem 

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

a acestei ședințe, doamna Iuliana Ionescu, înlocuitorul de drept al secretarului general al 
judetului, va proceda la efectuarea apelului nominal al consilierilor judeteni. 

 
 
                     Doamna Ionescu Iuliana. 

  Mulțumesc.  
În urma apelului nominal la ședinţă participă 32 consilieri din totalul de 32,  

consilieri în funcţie  (domnul Iliescu Nicolae Angelică și-a depus demisia din funcția de 
consilier județean) 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 19 februarie 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 19 februarie 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: 
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1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier județean al domnului Iliescu Nicolae Angelică, prin 

demisie, și vacantarea locului de consilier județean. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale sub formă de cotizație a 

Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat 
la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2020. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a Județului 
Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2020. 
Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului 
Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman.  

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Teleorman nr. 141 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului 
de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Serviciului Public Comunitar 

de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman, cu modificările ulterioare.  

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 25 

din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 
Județean de Urgență Alexandria pe anul 2020. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 
2020. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

8. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.616,00 mii lei, din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, în vederea acordării unui sprijin 

financiar U.A.T. Comuna Orbeasca, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor la 
obiectivul de investiții ”Pod peste râul Teleorman, sat Lăceni, comuna Orbeasca, 

Județul Teleorman”. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului reprezentanților Consiliului Județean 

Teleorman în comisia de orientare școlară și profesională și în comisia de soluționare a 
contestațiilor privind orientarea școlară și profesională pentru copiii/elevii/tinerii cu 
cerințe educaționale speciale. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei și a statului de 
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funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

11. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean 
Teleorman nr. 70 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare al Serviciului de Deservire, Pază și Protocol. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

12. Diverse. 

 
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi propun suplimentarea 

acestuia cu cinci proiecte de hotărâre, respectiv : 
 

1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume  din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Consiliului Județean Teleorman, bugetelor locale ale orașelor și 

municipiilor din județul Teleorman, pentru finanțarea cheltuielilor urgente și 
neprevăzute ale spitalelor aflate în subordinea acestora, generate de pandemia 

provocată de infecția cu virusul COVID-19.  
iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț 
Cristescu. 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării cheltuielilor de funcționare 

aferente Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Dependente “Sf. Maria” 
Talpa, pentru anul 2020 și contractul de parteneriat încheiat între județul Teleorman, 

prin Consiliul Județean Teleorman și comuna Talpa, prin Consiliul Local al comunei 
Talpa. 

   - iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ 
 

3. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 
Teleorman nr. 142 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea actualizării 

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman. 
        Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.  

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612, Călinești (DJ 703) – Antonești km. 
48+080 – 55+594 (7,514 km.)”, în faza Proiect tehnic de execuție. 

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

 

5. 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. 

        Iniţiator: preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.  
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Domnul Bădulescu Adrian:  
Domnule președinte, propun trecerea Proiectului de hotărâre pentru completarea 

anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 142 din 30 septembrie 2019 
privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 

Județean Teleorman, la primul punct de pe ordinea de zi. 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 

Supun la vot proiectul ordinii de zi completat cu propunerea domnului Bădulescu.  
- 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 pentru 

completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 142 din 30 
septembrie 2019 privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Teleorman. 
Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 

prezentați. 
Nefiind, vă prezint Proiectul de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Teleorman nr. 142 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea 
actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean 

Supun la vot proiectul de hotărâre 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru completarea anexei 

la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 142 din 30 septembrie 2019 privind 
aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean 

Teleorman. 
La punctul doi este înscris proiectul  privind constatarea încetării de drept, 

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului 
Iliescu Nicolae Angelică, prin demisie, și vacantarea locului de consilier județean. 

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

 Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, 
înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului 
Iliescu Nicolae Angelică, prin demisie, și vacantarea locului de consilier județean. 
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Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 

In unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind constatarea 

încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
județean al domnului Iliescu Nicolae Angelică, prin demisie, și vacantarea locului de 

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

aprobarea contribuției anuale sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin 
Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru asociat la Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2020. 
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 

prezentaţi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale sub 
formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate 

de membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 
2020.  

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

In unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției 
anuale sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, 

în calitate de membru asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
pentru anul 2020. 

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

aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul 
Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul 

Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2020.  

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

 Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă 
de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2020. 
  Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

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

contribuției sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul Județean 
Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor 

Teleorman”, pentru anul 2020. 
La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 

aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și 
Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman. 
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Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

 Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii 

Tradiționale Teleorman. 

   Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

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

organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare 
a Culturii Tradiționale Teleorman. 
  La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 141 din 30 

septembrie 2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și Regulamentul 
de organizare și funcționare ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor 
al județului Teleorman, cu modificările 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. 141 din 30 septembrie 2019 privind 

aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și Regulamentul de organizare și 
funcționare ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului 

Teleorman, cu modificările ulterioare. 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

  In unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 141 din 30 septembrie 
2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și Regulamentul de 

organizare și funcționare ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al 
județului Teleorman, cu modificările ulterioare. 
 La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 19 februarie 2020 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență 
Alexandria pe anul 2020. 

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

        Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
   Domnul Bădulescu, vă rog, 
   Domnul Bădulescu Adrian: Am observat că anexa care însoțeste proiectul este 

cu obiectivele de anul trecut care trebuiau realizate. Banii pe care îi alocăm acum nu 
vizează situația de urgeanță, ei vor fi cheltuiți pe investițiile de anul trecut.Ar trebuie să 

scoatem această anexă. 
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Aceste sume sunt fonduri proprii ale spitalului nu alocări de la Consiliul 
Județean. Noi am alocat, de la începutul anului, 80 miliarde lei, Spitalului Județean de 

Urgență Alexandria și în ședința următoare vom mai aloca bani pentru că suntem în 
procedura de achiziție a aparatului de testare PCR Real Time și dorim achiziționarea a 

încă 15 ventilatoare.  Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
 

Doamna Paraschiv Tatiana  
Domnule președinte, întrucât sunt medic în cadrul Spitalului Județean de 

Urgență, eu nu particip la vot la acest proiect. 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț  

Mulțumesc, se va consemna în procesul verbal al ședinței.  
 Dacă nu mai sunt observații vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 19 februarie 2020 privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență 

Alexandria pe anul 2020.  
Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 25 din 19 februarie 2020 privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență 
Alexandria pe anul 2020. 

                  La punctul opt 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.    

  Vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului 
Teleorman pe anul 2020 cu amendamentul care a fost avizat favorabil în comisiile de 
specialitate pe principalele domenii de activitate.  

Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

 Cu unanimitate de voturi 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 privind 

alocarea sumei de 2.616,00 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Județean Teleorman, în vederea acordării unui sprijin financiar U.A.T. 

Comuna Orbeasca, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor la obiectivul de investiții ”Pod 

peste râul Teleorman, sat Lăceni, comuna Orbeasca, Județul Teleorman. 

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

 Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2.616,00 mii lei, 

din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, în vederea 
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acordării unui sprijin financiar U.A.T. Comuna Orbeasca, pentru asigurarea finanțării 

cheltuielilor la obiectivul de investiții ”Pod peste râul Teleorman, sat Lăceni, comuna 

Orbeasca, Județul Teleorman.  

Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

In unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 

2.616,00 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean 

Teleorman, în vederea acordării unui sprijin financiar U.A.T. Comuna Orbeasca, pentru 

asigurarea finanțării cheltuielilor la obiectivul de investiții ”Pod peste râul Teleorman, sat 

Lăceni, comuna Orbeasca, Județul Teleorman. 

La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
prelungirea mandatului reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în comisia de 

orientare școlară și profesională și în comisia de soluționare a contestațiilor privind 
orientarea școlară și profesională pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale 

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

prezentaţi. 
 Dacă nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului 

reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în comisia de orientare școlară și 
profesională și în comisia de soluționare a contestațiilor privind orientarea școlară și 

profesională pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale. 
               Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
In unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind prelungirea 

mandatului reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în comisia de orientare 

școlară și profesională și în comisia de soluționare a contestațiilor privind orientarea 
școlară și profesională pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale. 

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 38 din 23 

februarie 2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de 
Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, 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 anexelor nr. 1 și nr. 
2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de 
Vede, cu modificările și completările ulterioare. 

                  Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
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Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 38 din 23 februarie 2016 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de 
Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, cu modificările și completările ulterioare. 

La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 70 din 24 aprilie 

2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de 
Deservire, Pază și Protocol. 

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

 Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Teleorman nr. 70 din 24 aprilie 2019 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Deservire, Pază și 
Protocol 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre pentru completarea 

Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 70 din 24 aprilie 2019 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Deservire, Pază 

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

alocarea unei sume  din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean 
Teleorman, bugetelor locale ale orașelor și municipiilor din județul Teleorman, pentru 

finanțarea cheltuielilor urgente și neprevăzute ale spitalelor aflate în subordinea 
acestora, generate de pandemia provocată de infecția cu virusul COVID-19. 

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

 Domnul Cocu Bogdan, domnule președinte, bugetul Consiliului Județean mai 

poate suporta și alte alocări de fonduri către spitalele din județ? 
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 

Da, bugetul Consiliului Județean va mai suporta alte alocări de sume către 
spitalele din județ. Astăzi, am avut discuții cu managerii spitalelor ”Caritas” Roșiori de 

Vede și Județean de Urgență Alexandria. După cum știți, Spitalul Caritas Roșiori va 
deveni spital suport pentru bolnavii de Covid 19 și l-am rugat pe domnul manager să 

facă solicitare către primăria Roșiori de Vede, care va solicita Consiliului Județean 
fonduri pentru mărirea numărului de ventilatoare. Cea mai mare problemă acum este 

aceea că nu se găsesc ventilatoare și echipamente de protecție. Așadar, avem bani să 
sprijinim toate spitalele din Teleorman.  

Dacă nu mai sunt alte observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind alocarea 
unei sume  din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean 

Teleorman, bugetelor locale ale orașelor și municipiilor din județul Teleorman, pentru 
finanțarea cheltuielilor urgente și neprevăzute ale spitalelor aflate în subordinea 
acestora, generate de pandemia provocată de infecția cu virusul COVID-19. 
  

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 



 10 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 

Cu unanimitate de voturi  s-a adoptat proiectul de hotărâre privind alocarea 

unei sume  din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean 
Teleorman, bugetelor locale ale orașelor și municipiilor din județul Teleorman, pentru 

finanțarea cheltuielilor urgente și neprevăzute ale spitalelor aflate în subordinea 
acestora, generate de pandemia provocată de infecția cu virusul COVID-19. 

La punctul 14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotă râre privind 

aprobarea cofinanț ă rii cheltuielilor de funcț ionare aferente Centrului Rezidenț ial 

pentru Persoane Vârstnice Dependente “Sf. Maria” Talpa, pentru anul 2020 ș i 

contractul de parteneriat încheiat între județ ul Teleorman, prin Consiliul Județ ean 

Teleorman ș i comuna Talpa, prin Consiliul Local al comunei Talpa. 

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

prezentaţi. 
  Dacă nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării 

cheltuielilor de funcționare aferente Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice 
Dependente “Sf. Maria” Talpa, pentru anul 2020 și contractul de parteneriat încheiat 

între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și comuna Talpa, prin 
Consiliul Local al comunei Talpa.  

  Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

cofinanțării cheltuielilor de funcționare aferente Centrului Rezidențial pentru Persoane 
Vârstnice Dependente “Sf. Maria” Talpa, pentru anul 2020 și contractul de parteneriat 

încheiat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și comuna Talpa, 
prin Consiliul Local al comunei Talpa. 

  La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare 

DJ 612, Călinești (DJ 703) – Antonești km. 48+080 – 55+594 (7,514 km.)”, în faza 
Proiect tehnic de execuție. 

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

  Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612, Călinești (DJ 703) – 

Antonești km. 48+080 – 55+594 (7,514 km.)”, în faza Proiect tehnic de execuție. 
 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 

  Cu 30 voturi „pentru” și 2 „abţineri”(Bădulescu Adrian și Cocu Bogdan) s-a 
adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
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obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 612, Călinești (DJ 703) – Antonești km. 
48+080 – 55+594 (7,514 km.)”, în faza Proiect tehnic de execuție. 
 La punctul 16 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. 

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

 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.  
               Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 

- Abţineri ? 
 Cu 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. 

Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
Dacă  aveţi alte probleme? 

Dacă nu sunt,  am să fac o scurtă informare cu ce face Consiliul Județean pentru 
cetățenii județului în această perioadă grea. Suntem în procedură de achiziție a unui 

aparat PCR Real Time pe care să-l putem folosi pentru testarea cetățenilor de Covid 19. 
Am hotărât ca locația să fie laboratorul de la Spitalul de boli infecțioase Vedea, unde se 

efectuează lucrări de reabilitare și modernizare, precum și stabilirea circuitelor 
corespunzătoare. In aproximativ 3 săptămâni sperăm să avem aparatul, deși termenul de 

livrare este de 45 de zile, și vom putea începe testarea cetățenilor din județ ș i a cadrelor 
medicale, cu prioritate. 

Pe de altă parte, am alocat suma de 300 mii lei către Spitalul Caritas Roșiori de 

Vede și 150 mii lei  celorlalte spitale din județ pentru achiziționarea echipamentelor și 
materialelor necesare. In acest moment este o mare criză de materiale și echipamente. 

Avem o solicitare  a spitalelor Pneumoftiziologie Roșiori de Vede și SJU Alexandria 
către UNIFARM din data de 23 martie și nici până astăzi nu am primit aceste materiale, 

dar am găsit și alte societăți  de la care ne-am aprovizionat.S-au mai primit materiale 
prin DSU și ISU le-a distribuit spitalelor din județ. La SJU Alexandria mai avem 

echipament pentru  maxim o săptămână. Am discutat cu managerii spitalelor din 
subordinea Consiliului Județean și putem spune în acest moment, că nu avem probleme 

cu mănușile și dezinfectanții,  dar nu găsim combinezoane și măști cu protecție maximă. 
Sperăm ca UNIFARM și Guvernul să ne spijine în această perioadă în care toate 

județele încearcă să facă rost de materiale.Am avut o discuție cu managerul Spitalului 
de la Roșiori de Vede și am aflat că  acolo există un singur ventilator, dar Ministerul 

Sănătății a promis că va ajuta spitalul. 
 S-a tot discutat, de ce a fost ales Spitalul Caritas Roșiori de Vede pentru a fi 

spital suport în lupta cu Covid 19. Direcția de Sănătate Publică a făcut această 

propunere către Ministerul Sănătății. Specialiștii spun că s-a luat această măsură pentru 
ca Spitalul de Urgență Alexandria să preia cazurile urgente din județ. 
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Vă pot informa, în acest moment, că  la SJU Alexandria avem într-un 
compartiment separat o persoană care este suspectă de Covid 19  pentru care așteptăm 

rezultatul testului de la București. 
 Fac apel la dumneavoastră și la toate persoanele care pot, să ajutăm spitalele din 

județ. Este mare criză de aparatură și echipament. Dacă cineva dorește să doneze 
echipamente, aparatură pentru spitale să o facă. Noi încercăm pe toate canalele să 

achiziționăm aparatură pentru spitalele din județ.Am hotărât deja să punem la dispoziția 
SJU locuri de cazare la hotel și avem câțiva medici și asistenți cazați la hotel, urmare a 

faptului că o femeie nu a spus adevărul, de fapt avem 2 surori suspecte și este posibil ca 
și medicii să fie suspecți de coronavirus Covid 19. Nu am primit nicio adresă de la DSP, 

dar pentru 4 medici și 4 asistente s-au prelevat probe și așteptăm rezultatele. 
Domnul Vrăjitoarea Emilian 

Domnule președinte, fosta Filatură din Alexandria este pe cale să se desființeze, 
de ce nu luați legătura cu ei să producă materialele necesare spitalelor? 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Materialele textile nu sunt materiale de protecție, am luat legătura și cu alte 

societăți care-și desfășoară activitatea în județ, dar acele materiale nu sunt indicate 

pentru a fi folosite în acest sens. 
In această perioadă, prioritară este aprovizionarea spitalelor Roșiorii de vede și 

Alexandria cu ventilatoare. La Alexandria avem 12 ventilatoare și vom mai achiziționa, 
deși este foarte greu. Am făcut o solicitare și către regiunea Anhui, din China, cu care 

suntem înfrățiți,  și am avut o ultimă discuție cu ambasadoarea Chinei  care ne-a promis 
că ne va sprijini  să achiziționăm  materialele necesare. 

In această perioadă, conform Decretului Președintelui României, articolul 28 
alineatele 1 și 2 și art. 10,  Direcția de Sănătate Publică trebuia să facă achiziții cu 

fonduri de la Ministerul Sănătății, Am făcut o adresă către DSP să ne spună câte 
echipamente au achiziționat. Din păcate, Consiliul Județean nu are reprezentant în 

Centrul Județean de Comandă și informațiile pe care le primim sunt de la Prefectură, 
printr-o bună colaborare cu această instituție. 

Vreu să vă informez că am luat legătura cu primarii tuturor localităților să asigure 

tot ce este nevoie pentru cetățenii de peste 65 de ani dar și pentru alte categorii de 
cetățeni care nu au resurse financiare sau sunt izolați la domiciliu. I-am rugat ca prin 

hotărâre de consiliu local și ale comitetelor locale pentru situații de urgență să stabilescă 
o sumă care să fie folosită pentru ajutarea oamenilor și le multumesc pentru implicare. 

Am solicitat, de asemenea, Inspectorului Șef al IPJ Teleorman să monitorizeze 
mai bine respectarea prevederilor ordonanțelor militare de către cetățeni.  

O să fac tot ce depinde de mine să susțin spitalele din județ și pe cetățeni.Trebuie 
să protejăm persoanele vulnerabile, persoanele de peste 65 de ani și pe cele care suferă 

de boli cronice. 
Dacă dumneavoastră mai aveți ceva de adăugat? 

Domnul Cocu Bogdan 
Domnule președinte, ar trebui intensificate controalele echipelor mixte pentru 

respectarea de către cetățeni a regulilor impuse de ordonanțele militare. La ieșirea din 
Turnu Măgurele nu sunt echipaje care să urmărească dacă cetățenii au motive 
întemeiate pentru a se deplasa. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
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Da, voi lua legătura și cu domnul Prefect, astfel încât polițiștii să-și facă mai bine 
simțită prezența.Vreau să vă informez că prin ATOP vom achiziționa materiale și 

echipamente pentru personalul Poliției, Jandarmeriei. Am mai sprijinit Jandarmeria și 
cu alte echipamente. 

Domnul Vrăjitoarea Emilian 
Vreau să vă sugerez să le spuneți să monitorizeze cu strictețe persoanele care au 

venit din zonele roșii și sunt izolate la domiciliu. 
 Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 

 Da, vreau să vă spun că au fost mulți cei care nu au respectat regulile izolării la 
domiciliu, iar echipele de ordine s-au dovedit a fi insuficiente. In perioada următoare în 

Teleorman vor veni și cadre militare care vor ajuta echipele de ordine. 
Domnul Iliescu Alexandru 

Specialiștii spun că ar fi bine să se clorineze străzile din toate localitățile.Să  
transmiteți primarilor să grăbească această acțiune. 

Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț 
Astăzi o să am o discuție cu domnii primari o să fac și o circulară, astfel încât să 

facă aceste acțiuni. 

Mai sunt alte intervenții? 
                     Dacă nu, vreau să vă mulțumesc  pentru participare și vă urez o zi plăcută. 

 
 

 
  

 Președinte,      Secretar general al județului, 
 

Ionel Dănuț Cristescu      Silvia Oprescu 


