ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
Proces verbal
de desfășurare a ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman
din data de 14 august 2020
Lucrările ședinței au fost conduse de președintele Consiliului Județean
Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu
Bună ziua, stimaţi colegi,
Având în vedere starea de alertă instituită la nivel național, precum și prevederile
O.U.G. 61/ 2020 prin care a fost completat Codul administrativ, sedința ordinară de
astazi, 14 august, se desfășoară în sistem videoconferință cu sprijinul Serviciului
Informatic.
În sala mare a Consiliului Județean sunt prezenți președintele și vicepreședinții,
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 Iuliana Ionescu, înlocuitorul de drept al secretarului general al
judetului, va proceda la efectuarea apelului nominal al consilierilor județeni.
Doamna Iuliana Ionescu.
Mulțumesc.
În urma apelului nominal la ședinţă participă 32 consilieri din totalul de 33
consilieri în funcţie, lipsește doamna Paraschiv Tatiana Geanina, 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 27 iulie 2020, v-a fost pus la dispoziţie și îl supun aprobării dumneavoastră.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinţei ordinare a
Consiliului Judeţean, din 27 iulie 2020.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț
Doamnelor și domnilor,
În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (6) coroborate cu cele ale art. 135 din
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ am întocmit
următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de
transport public județean de persoane prin curse regulate și a Caietului de sarcini al
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
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2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea
unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, propietate
publică a județului Teleorman.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
3. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de
transport public județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de
competență a județului Teleorman.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
4. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea,
prin licitație publică, a unor spații din imobilele sau părțile de imobile în care își
desfășoară activitatea Spitalul Județean de Urgență Alexandria, propietate publică sau
privată a județului Teleorman.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de management și a modelului cadru al
contractului de management al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Teleorman – Instituție publică de cultură aflată în subordinea
Consiliului Județean Teleorman
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
6. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Teleorman nr. 120 din 29 octombrie 2010 privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare
durabilă a județului Teleorman 2010-2020”.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului de
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu
potențial turistic ”Vacanță pentru suflet în Teleorman”.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului de infrastructură
rutieră ”Reabilitare și modernizare DJ 703, limită județ Olt – Balaci, Ciolănești (DJ 701)
– Buzescu (DE 70).
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Teleorman pe anul
2020.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
10.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 –
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2023, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean
Teleorman.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu
11. 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, cu modificările și completările ulterioare.
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu.
12.Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru
activitatea desfășurată în anul 2020 .
Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel Dănuț Cristescu
13. Diverse.
Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi propun suplimentarea acestuia
cu următorul proiect:
Proiect de hotărâre privind aprobarea concluziilor și propunerilor pentru
redistribuirea stocurilor de produse înregistrate la furnizor ca urmare a suspendării
cursurilor în unitățile de învățământ din județ.
Supun la vot proiectul ordinii de zi completat
- 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 a se
consemna în procesul verbal al acestei ședinţe.
La primul punct de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public
județean de persoane prin curse regulate și a Caietului de sarcini al serviciului de
transport public județean de persoane prin curse regulate.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
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Nu sunt, în aceste condiții, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane
prin curse regulate și a Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 22 voturi pentru și 10 împotrivă, (doamna Stoian Maria și domnii
Constantinescu Florică, Bădulescu Adrian,Vrăjitoarea Emilian, Iorga Adrian, Țole
Marin, Iliescu Alexandru, Ivănică Relu, Ion Petre, Florescu Adrian), s-a aprobat
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de
transport public județean de persoane prin curse regulate și a Caietului de sarcini al
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate.
La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
acordul Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la
imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, propietate publică a
județului Teleorman.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Dacă nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului
Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul
Alexandria, str. 1848, nr. 1, propietate publică a județului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
In unanimitate de voturi s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordul
Consiliului Județean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în
municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, propietate publică a județului Teleorman.
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public
județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a
județului Teleorman.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Țole Marin
4

Domnule președinte, am o observație fundamentală pentru transporatorii care
asigură servicii de transport public de persoane: mi se pare că sunt foarte mari
diferențele la tarifele de transport. Eu știu că sunt diferite și caracteristicile drumurilor,
dar vreau să știu ce elemente au stat la baza stabilirii tarifelor cu diferențe atât de mari,
de la 0,21 lei pe kilometru, până la 0,37 lei pe kilometru?
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț:
Am să vă explic: tarifele de transport public județean de persoane sunt structurate
în conformitate cu prevederile Ordinului 272/2007 al ANRSC, sunt verificate de
funcționarii Consiliului Județean, respectă legislația în vigoare și sunt actualizate cu
rata inflației.
Domnul Iliescu Alexandru:
Domnule președinte, vă rog să atrageți atenția transportatorilor că peste o lună
încep școlile. Elevii din mediul rural vor trebui să vină la școală. In aceste condiții,
transportatorii să ia în calcul mărirea numărului de mașini și curse mai dese astfel încât
copiii să ajungă toți la școală, în condiții de pandemie. Nu pot să bage în mașină 30-40
de copii și nici să ia 15 iar ceilalți să rămână în stație.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț:
Sunt de acord cu dumneavoastră. Vom face un protocol de colaborare între
Autoritatea Județeană de Transport și Inspectoratul de Stat pentru Controlul
Transportului Rutier iar când încep școlile vom demara controale pentru verificarea
respectării legislației. Dacă vom constata abateri vom aplica legislația. Sancțiunile sunt
foarte mari și mai sunt și sancțiuni complementare care pot ajunge până la ridicarea
licenței de traseu. Nu cred că își vor permite să nu respecte legea.
Conform legii 92/2007 privind serviciul public de transport, operatorii de
transport au obligația de a suplimenta cursele și de a nota acest lucru în foaia de
transport. Vom verifica și acest lucru.
Domnul Cocu Bogdan:
De mai bine de 2 ani, calătorii de pe traseul Turnu Măgurele – Beciu au semnalat
faptul că sunt transportați ca sardelele în autobuze. Zilele trecute am observat că nici
acum, în pandemie, situația nu s-a schimbat. Autobuze prevazute cu 50 de locuri
transportă 100 de persoane.Vă rog să aveți în vedere și acest traseu.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț:
Inspectorii vor verifica situația pe acest traseu.
Dacă nu mai sunt observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind încheierea
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public județean de persoane
prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 22 voturi pentru și 10 voturi împotrivă,( doamna Stoian Maria și domnii
Constantinescu Florică, Bădulescu Adrian, Vrăjitoarea Emilian, Iorga Adrian, Țole
Marin, Iliescu Alexandru, Ivănică Relu, Cocu Bogdan, Florescu Adrian), s-a adoptat
proiectul privind încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport
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public județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a
județului Teleorman.
La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică,
a unor spații din imobilele sau părțile de imobile în care își desfășoară activitatea
Spitalul Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică sau privată a
județului Teleorman.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Florescu Adrian:
Am văzut în anexă că la ultima pozitie a spațiilor de închiriat la Spitalul Județean,
lângă UPU se desfășoară activități de investigații imagistice. Știu că am achiziționat și
noi un aparat medical care se ocupă cu aceleași servicii medicale, ce se întâmplă, nu
funționează? De ce prelungim atât de mult închirirerea acelui spațiu, pe o perioadă de
10 ani?
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț:
Aparatul achiziționat de noi funcționează în paralel cu cel din incinta închiriată.
Credem că este oportun să funcționeze ambele aparate.
Am emis ordinul pentru proiectul tehnic de extindere și dotare a Unității de
Primiri Urgențe a Spitalului de Urgență Alexandria, proiect pe fonduri europene. S-a
finalizat licitația, avem un câștigător, urmează să înceapă lucrările și vom mai avea un
CT și un RMN la UPU.
Dacă nu mai sunt observații, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul
Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unor spații
din imobilele sau părțile de imobile în care își desfășoară activitatea Spitalul Județean
de Urgență Alexandria, proprietate publică sau privată a județului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate, s-a adoptat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului
Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unor spații din imobilele
sau părțile de imobile în care își desfășoară activitatea Spitalul Județean de Urgență
Alexandria, proprietate publică sau privată a județului Teleorman.
La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea proiectului de management și a modelului cadru al contractului de
management al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Teleorman – Instituție publică de cultură aflată în subordinea
Consiliului Județean Teleorman.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Domnul Bădulescu Adrian:
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Proiectul prezentat mi se pare total neserios, copiat cu copy paste, nu ține cont de
situația impusă de pandemie, motiv pentru care votez împotrivă.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț:
Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de management și
a modelului cadru al contractului de management al Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman – Instituție publică de
cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu 23 voturi pentru, 7 voturi împotrivă,( domnii Bădulescu Adrian, Cocu
Bogdan, Iliescu Alexandru, Vrăjitoarea Emilian, Constantinescu Florică, Ivănică Relu,
Florescu Adrian) și 2 abțineri ( domnii Țole Marin și Ion Petre), s-a adoptat proiectul de
hotărâre privind aprobarea proiectului de management și a modelului cadru al
contractului de management al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Teleorman – Instituție publică de cultură aflată în subordinea
Consiliului Județean Teleorman
La punctul șase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru
completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 120 din 29
octombrie 2010 privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare durabilă a județului
Teleorman 2010-2020”.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Dacă nu sunt, vă prezint proiectul de hotărâre pentru completarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 120 din 29 octombrie 2010 privind
aprobarea ”Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Teleorman 2010-2020”.
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. 120 din 29 octombrie 2010
privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Teleorman 2010-2020”.
La punctul șapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea pregătirii și promovării proiectului de infrastructură și servicii publice
de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic ”Vacanță pentru
suflet în Teleorman”.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
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Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea pregătirii și promovării
proiectului de infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de
patrimoniu cu potențial turistic ”Vacanță pentru suflet în Teleorman”.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea pregătirii și
promovării proiectului de infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic ”Vacanță pentru suflet în Teleorman”.
La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea pregătirii și promovării proiectului de infrastructură rutieră
”Reabilitare și modernizare DJ 703, limită județ Olt – Balaci, Ciolănești (DJ 701) –
Buzescu (DE 70).
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Dacă nu sunt, vă prezint proiectul hotărâre privind aprobarea pregătirii și
promovării proiectului de infrastructură rutieră ”Reabilitare și modernizare DJ 703,
limită județ Olt – Balaci, Ciolănești (DJ 701) – Buzescu (DE 70).
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea pregătirii și
promovării proiectului de infrastructură rutieră ”Reabilitare și modernizare DJ 703,
limită județ Olt – Balaci, Ciolănești (DJ 701) – Buzescu (DE 70).
La punctul nouă 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.
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 ?
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Cu unanimitate s-a adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al județului Teleorman pe anul 2020.
La punctul 10 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.
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. 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 unanimitate 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 11 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, cu modificările și completările ulterioare.
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. 25 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2020, cu
modificările și completările ulterioare.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Cu unanimitate 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, cu modificările și completările ulterioare.
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La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale
individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în
anul 2020.
In titlul proiectului s-a omis să se menționeze că evaluarea este parțială.
Având în vedere art.139 alin(6) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, fiecare dintre dumneavoastră ați primit pe e-mail câte un
buletin de vot pe care v-ați exprimat opțiunea și l-ați introdus în urna sigilată, aflată la
intrarea în Consiliul Județean, poarta nr.2.
Intrucât comisia de numărare a voturilor nu se poate întruni, în condițiile
desfășurării sedinței în sistem videoconferință, se va proceda la desigilarea urnei în care
ați introdus buletinele de vot, iar rezultatul se va consemna în procesul verbal al
ședinței.
In urma desigilării urnei s-a constatat faptul că din cele 31 voturi exprimate, 2
au fost nule, 29 valabile din care, domnul Eugen Ovidiu Vlad a întrunit un număr de 22
pentru și 7 împotrivă, iar domnul Țole Marin 22 voturi pentru și 7 împotrivă.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Nu sunt observații vă prezint proiectul de hotărâre privind desemnarea
membrilor Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale
secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în anul 2020.
În urma votului dumneavoastă, s-a adoptat proiectul de hotărâre privind
desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale
ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în anul 2020.
La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind
aprobarea concluziilor și propunerilor pentru redistribuirea stocurilor de produse
înregistrate la furnizor ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de
învățământ din județ.
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaţi.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea concluziilor și propunerilor
pentru redistribuirea stocurilor de produse înregistrate la furnizor ca urmare a
suspendării cursurilor în unitățile de învățământ din județ.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
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Cu 21 voturi pentru, 9 voturi împotrivă(doamna Stoian Maria și domnii
Bădulescu Adrian, Iorga Adrian, Cocu Bogdan, Iliescu Alexandru, Vrăjitoarea Emilian,
Constantinescu Florică, Ivănică Relu, Florescu Adrian) și 2 abțineri, (domnii Țole
Marin și Ion Petre), s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea concluziilor și
propunerilor pentru redistribuirea stocurilor de produse înregistrate la furnizor ca
urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ din județ.
Domnul Neacșu Ionuț:
Domnule președinte, aș avea o întrebare, aceste produse au fost deja achiziționate
și plătite de Consiliul Jdețean iar acum trebuie distribuite, nu?
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț:
Prin OUG nr. 121/2020 pentru completarea art.2 din OG nr. 13/2017, Guvernul
României a hotărât redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a
suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar. Ca atare, la nivelul
Instituției Prefectului s-a constituit o comisie județeană care a stabilit modalitatea de
repartizare a celor 75.000 de cutii a câte 200 ml de lapte. Vreau să vă spun și să știe și
cetățenii județului cum se vor distribui produsele: Primăria Alexandria – 4.900;
Primăria Roșiorii de vede – 4.400; Primăria Turnu Măgurele – 4.500; Primăria Videle 1.420; Primăria Zimnicea – 11.810; DGASPC Teleorman – 3000; Spitalul de Urgență
Alexandria – 4000; Spitalul Municipal Caritas Roșiorii de Vede- 3000; Spitalul de
Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede; Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice
comuna Talpa – 600; Centrul de îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna
Saelele – 300. Aceste produse sunt pentru persoanele cu venit minim garantat, pentru
centrele de bătrâni și spitale.
Domnul Bădulescu Adrian:
Pare cam mită electorală. De ce s-a așteptat până acum cu această redistribuire?
Domnul Vlad Eugen:
Domnule președinte, s-a votat, ce mai discutăm!
Doamna Stoian Maria: noi am votat împotriva modului cum s-a făcut
redistribuirea!
Iliescu Alexandru:
Nu era mai corect să primească toate cele 97 de localități?
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț:
Nu este vorba despre nicio mită electorală. Este o Ordonanță de Guvern, o
comisie formată la nivelul județului. Avem și primării de comune cărora li s-au
repartizat produsele: Primăria comunei Buzescu – 3.600, Primăria Mereni – 3.252,
Primăria Moșteni- 888, Primăria Mârzănești – 624, sunt primării conduse de liberali, vi
se pare mită electorală? Noi am luat în calcul și faptul că aceste produse trebuie
consumate în timp util, de aceea s-a luat hotărârea de a fi repartizate orașelor.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
Pe e-mail ați primit:
- Informarea privind activitatea desfăsurată de ATOP pe semestrul II;
- Documentele solicitate privind Insula Belina si Brațul Pavel respectiv:
extras din centralizatorul valorilor rezultate în urma evaluării;
raportul de evaluare al patrimoniului aflat în inventarul Consiliului
Județean Teleorman;
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fișa mijlocului fix.
Documente justificative privind modul de utilizare a sumelor alocate
spitalelor din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Consiliului Județean
Teleorman.
Vreau să fac mențiunea că am primit o solicitare din parte Primăriei
Roșiorii de Vede și a Spitalului ”Caritas” prin care ni se cere suma de 1.361.000
lei. Pentru aceasta vă consult dacă sunteți de acord să inițiez o hotărâre de
consiliu prin care să alocăm această sumă Spitalului Caritas, având în vedere
contextul epidemiologic care a dus la creșterea numărului de bolnavi internați .
Așadar, în perioada următoare voi iniția un proiect de hotărâre și vom avea,
probabil, o ședință extraordinară.
Domnul Iliescu Alexandru:
Vreau să vă informez că la Spitalul Caritas se tratează bolnavii din tot județul
Teleorman, dar și bolnavi din alte județe, din Giurgiu, Argeș. Ar trebui tratat
acest spital ca și Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiori, SJU Alexandria sau
Spitalul Poroschia.
Domnul președinte Cristescu Ionel Dănuț:
Vă informez pe dumneavoastră și cetățenii județului că în perioada 19 august –
25 septembrie voi fi în concediu de odihnă.
Dacă nu mai sunt alte probleme?
Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinţei și vă mulţumesc
pentru participare.

Președinte

Secretar general al județului

Ionel Dănuț Cristescu

Silvia Oprescu
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