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R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE łEAN  TELEORMAN 

 
 

PROCES VERBAL  
al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman  

din data de 14 august 2010, orele 11,00 
 

  
 Bună ziua, stimaŃi colegi, 
 
 Consiliul JudeŃean Teleorman a fost convocat în şedinŃă ordinară astăzi, 14 
august 2010, prin dispoziŃia nr. 324 din 9 august a.c. 

La şedinŃă participă 28 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcŃie lipsind 
domnii Gâdea Adrian IonuŃ, Drăcman Lucian, Mocanu Virgil şi doamna Frăsineanu 
Fulvia, şedinŃa de consiliu este legal constituită, astfel încât autoritatea publică 
judeŃeană poate să adopte hotărâri valabile. 
 
  Fiind şedinŃă publică, aşa cum prevede Legea administraŃiei publice locale, 
anunŃul cu ordinea de zi a fost adus la cunoştinŃă dumneavoastră şi locuitorilor 
judeŃului Teleorman prin mass - media locală, fiind inserat şi pe site-ul Consiliului 
judeŃean. 

 
Participă, în calitate de invitaŃi, directorii direcŃiilor şi funcŃionarii publici din 

aparatul de specialitate al Consiliului judeŃean, reprezentanŃi ai instituŃiilor din 
subordine care au tangenŃă cu problematica de la ordinea de zi, precum şi 
reprezentanŃi ai presei scrise şi audio-vizuale. 

 
Procesul - verbal al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman din data 

de 13 iulie 2010, v-a fost pus la dispoziŃie şi îl supun aprobării dumneavoastră. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 
 
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinŃei ordinare a 

Consiliului JudeŃean din 13 iulie 2010. 
 

Doamnelor şi domnilor,  
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
am întocmit următorul proiect al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii 
ale Consiliului JudeŃean Teleorman, pentru anul 2010. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii 
ale Serviciului Public Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor al judeŃului 
Teleorman, pentru anul 2010. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii 
ale Camerei Agricole JudeŃene Teleorman, pentru anul 2010. 

 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei şi a statului de funcŃii 

ale DirecŃiei Generale de Pază a judeŃului Teleorman, pentru anul 2010. 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii 
ale Bibliotecii JudeŃene „Marin Preda” – Teleorman, pentru anul 2010. 

 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei şi a statului de funcŃii 

ale Centrului JudeŃean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradi Ńionale 
Teleorman, pentru anul 2010. 

 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii 

ale Serviciului Informatic, pentru anul 2010. 
 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei şi a statului de funcŃii 
ale Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol, pentru anul 2010. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii 
ale Muzeului JudeŃean Teleorman, pentru anul 2010. 

 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii 

ale Serviciului de Cooperare Internă şi Interna Ńională, pentru anul 2010. 
 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii 
ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
Teleorman, pentru anul 2010. 

 
12.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 13 şi 13a la Hotărârea 

Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 24 din 10 martie 2010. 
 
13.Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanŃilor Consiliului Jude Ńean 

Teleorman în consiliile de administraŃie ale unităŃilor sanitare publice cu 
paturi, pentru care s-a preluat managementul asistenŃei medicale. 

 
14. Proiect de hotărâre privind însuşirea calităŃii de lider de proiect a 

judeŃului Teleorman, prin Consiliul JudeŃean Teleorman, pentru măsura 
ISPA RO 16 PPE 024 “Sistem integrat de management al deşeurilor în 
judeŃul Teleorman”. 
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15. Diverse. 
 

Înainte de a supune aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi, vă aduc la 
cunoştinŃă că au apărut două probleme. Prima problemă este scoaterea de pe ordinea 
de zi a proiectului de hotărâre de la punctul 11 ce priveşte aprobarea organigramei şi a 
statului de funcŃii ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
Teleorman, pentru anul 2010., deoarece AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici 
Bucureşti nu a transmis până la această dată avizul. 

A doua problemă se referă la suplimentarea ordinii de zi cu încă trei proiecte de 
hotărâri şi anume: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaŃiei pe anul 2010 la AsociaŃia de 
Dezvoltare Intercomunitară „SituaŃii de UrgenŃă Sud Muntenia”. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeŃului  pe anul 
2010. 

3. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului JudeŃean Teleorman pentru 
executarea unor lucrări de înlocuire a împrejmuirii imobilului Spital de 
Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, proprietate publică a judeŃului Teleorman. 

UrgenŃa introducerii primelor două proiecte constă în faptul că trebuie asigurată  
cât mai repede finanŃarea achiziŃionării echipamentelor în vederea îmbunătăŃirii 
capacităŃii şi calităŃii sistemului de intervenŃie şi funcŃionare a AsociaŃiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „SituaŃii de UrgenŃă Sud Muntenia”.  

Al treilea proiect de hotărâre priveşte solicitarea acordului consiliului judeŃean 
de Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, pentru executarea unor lucrări de 
înlocuire a împrejmuirii la vechea clădire în vederea asigurării pazei ambelor clădiri. 
 Supun la vot ordinea de zi cu modificările propuse.  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 
 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi cu modificarea şi 
completările propuse. 
 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru 
legalitate de secretarul judeŃului.  

Vreau să o felicit pe doamna secretar Oprescu Silvia pentru rezultatul la 
concursul pentru funcŃia de secretar.. 

Doamna Oprescu Silvia. 
Vă mulŃumesc, domnule preşedinte. Am învăŃat multe lucruri de la 

dumneavoastră şi vă asigur că nu vă voi dezamăgi. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
La primul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 

aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Consiliului JudeŃean Teleorman, 
pentru anul 2010. 
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Rog pe domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice să prezinte 
raportul de avizare. 

Domnul Petcu Florea 
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei 

şi a statului de funcŃii ale Consiliului JudeŃean Teleorman, pentru anul 2010, în 
vederea aprobării. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcŃii ale Consiliului JudeŃean Teleorman, pentru anul 
2010. 

La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Serviciului Public Comunitar de 
EvidenŃă a Persoanelor al judeŃului Teleorman, pentru anul 2010. 

Rog pe domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice, să prezinte 
raportul de avizare. 

Domnul Petcu Florea 
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcŃii ale Serviciului Public Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor al 
judeŃului Teleorman, pentru anul 2010. 

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

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcŃii ale Serviciului Public Comunitar de EvidenŃă a 
Persoanelor al judeŃului Teleorman, pentru anul 2010. 

La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Camerei Agricole JudeŃene 
Teleorman, pentru anul 2010. 

Rog pe domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice, să prezinte 
raportul de avizare. 
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Domnul Petcu Florea 
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcŃii ale Camerei Agricole JudeŃene Teleorman, pentru anul 2010. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcŃii ale Camerei Agricole JudeŃene Teleorman, pentru 
anul 2010. 

A intrat în sală şi doamna Frăsineanu Fulvia. 
La punctul patru de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru 

modificarea organigramei şi a statului de funcŃii ale DirecŃiei Generale de Pază a 
judeŃului Teleorman, pentru anul 2010. 

Rog pe domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice, să prezinte 
raportul de avizare. 

Domnul Petcu Florea 
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea organigramei şi a 
statului de funcŃii ale DirecŃiei Generale de Pază a judeŃului Teleorman, pentru anul 
2010, în vederea aprobării. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  pentru modificarea 
organigramei şi a statului de funcŃii ale DirecŃiei Generale de Pază a judeŃului 
Teleorman, pentru anul 2010. 

La punctul cinci de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Bibliotecii JudeŃene „Marin Preda” 
– Teleorman, pentru anul 2010. 

Rog pe domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice, să prezinte 
raportul de avizare. 

Domnul Petcu Florea 
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
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Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcŃii ale Bibliotecii JudeŃene „Marin Preda” – Teleorman, pentru anul 
2010. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcŃii ale Bibliotecii JudeŃene „Marin Preda” – 
Teleorman, pentru anul 2010. 

La punctul şase de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru 
modificarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Centrului JudeŃean de Conservare 
şi Promovare a Culturii TradiŃionale Teleorman, pentru anul 2010. 

Rog pe domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice, să prezinte 
raportul de avizare. 

Domnul Petcu Florea 
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea organigramei şi a 
statului de funcŃii ale Centrului JudeŃean de Conservare şi Promovare a Culturii 
TradiŃionale Teleorman, pentru anul 2010. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
organigramei şi a statului de funcŃii ale Centrului JudeŃean de Conservare şi 
Promovare a Culturii TradiŃionale Teleorman, pentru anul 2010. 

La punctul şapte de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Serviciului Informatic, pentru anul 
2010. 

Rog pe domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice, să prezinte 
raportul de avizare. 

Domnul Petcu Florea 
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
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Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcŃii ale Serviciului Informatic, pentru anul 2010. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcŃii ale Serviciului Informatic, pentru anul 2010. 

Următorul punct de la ordinea de zi se referă la modificarea organigramei şi a 
statului de funcŃii ale Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol, pentru anul 2010. 

Vă prezint expunerea de motive pentru modificarea organigramei şi a statului de 
funcŃii ale Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol, pentru anul 2010. 

Rog pe domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice, să prezinte 
raportul de avizare. 

Domnul Petcu Florea 
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea organigramei şi a 
statului de funcŃii ale Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol, pentru anul 2010. 

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

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
organigramei şi a statului de funcŃii ale Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol, 
pentru anul 2010. 

La punctul nouă de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale Muzeului JudeŃean Teleorman, 
pentru anul 2010. 

Rog pe domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice, să prezinte 
raportul de avizare. 

Domnul Petcu Florea 
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 
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Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcŃii ale Muzeului JudeŃean Teleorman, pentru anul 2010. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcŃii ale Muzeului JudeŃean Teleorman, pentru anul 
2010. 

Următorul punct de la ordinea de zi se referă la aprobarea organigramei şi a 
statului de funcŃii ale Serviciului de Cooperare Internă şi InternaŃională, pentru anul 
2010. 

Vă prezint expunerea de motive privind aprobarea organigramei şi a statului de 
funcŃii ale Serviciului de Cooperare Internă şi InternaŃională, pentru anul 2010. 

Rog pe domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice, să prezinte 
raportul de avizare. 

Domnul Petcu Florea 
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcŃii ale Serviciului de Cooperare Internă şi InternaŃională, pentru anul 
2010. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcŃii ale Serviciului de Cooperare Internă şi 
InternaŃională, pentru anul 2010. 

La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte 
Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea 
anexelor nr. 13 şi 13a la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 24 din 10 
martie 2010. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 

să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

unanimitate de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, secretarul comisiei juridice. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

unanimitate de voturi. 
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- Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

În cazul în care nu există observaŃii, vă prezint proiectul de hotărâre  pentru 
modificarea anexelor nr. 13 şi 13a la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 24 
din 10 martie 2010. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexelor nr. 13 şi 13a la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 24 din 10 
martie 2010. 

Următorul proiect de hotărâre priveşte desemnarea unor persoane şi, în 
conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborat cu ale art. 98 din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul 
majorităŃii membrilor prezenŃi la şedinŃă. 
 La şedinŃa de astăzi participă un număr de 28 consilieri judeŃeni şi subsemnatul, 
deci jumătate plus unu din consilierii prezenŃi reprezintă 16 . 
 Aşa cum am stabilit în şedinŃa de constituire a consiliului judeŃean din 24 iunie 
2008 comisia de numărare a voturilor îşi desfăşoară activitatea până la sfârşitul 
mandatului. 

Întrucât domnul Gâdea Adrian nu este prezent, este necesar completarea 
comisiei cu un membru. Domnul preşedinte al comisiei de numărare a voturilor, 
Vrăjitoarea Emilian, a propus să facă parte din comisie domnul Putineanu Ion. 

Supun la vot propunerea ca domnul Putineanu Ion să facă parte din comisia de 
numărare a voturilor. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat ca domnul Putineanu Ion să facă parte din 
comisia de numărare a voturilor. 

Dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta 
expunerea de motive privind numirea reprezentanŃilor Consiliului JudeŃean Teleorman 
în consiliile de administraŃie ale unităŃilor sanitare publice cu paturi, pentru care s-a 
preluat managementul asistenŃei medicale. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Rog preşedinŃii comisiilor economică şi juridică, să prezinte rapoartele de 

avizare. 
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- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

unanimitate de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, secretarul comisiei juridice. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
 Având în vedere prevederile art. 186 alin. (2) din O.U.G. nr. 48/2010 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăŃii în vederea 
descentralizării, consiliul judeŃean trebuie să numească doi reprezentanŃi , membri 
titulari şi doi membri supleanŃi pentru fiecare unitate spitalicească, urmând ca în 
calitate de preşedinte al Consiliului JudeŃean Teleorman, să numesc reprezentanŃii, 
prin dispoziŃie. În acest sens, dau citire propunerilor: 
 Pentru Spitalul JudeŃean de UrgenŃă Alexandria. 
 Membri titulari: 

1. Piperea Victor 
2. Ciotîngă Viorica 
SupleanŃi: 
1. PăscuŃu VictoriŃa 
2. Stănescu Mirela 
Dacă mai sunt alte propuneri? 
Nu sunt. 
Pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede. 

 Membri titulari: 
1. Stănescu Mirela 
2. Dan Carmen Daniela 
SupleanŃi: 
1. Stoian Elena 
2. Crăiniceanu Magdalena 
Dacă mai sunt alte propuneri? 
Nu sunt. 
Pentru Spitalul Psihiatrie Cronici Balaci. 

 Membri titulari: 
1. Dragodan Livia 
2. Neagu Petre 
SupleanŃi: 
1. Dobrin DănuŃ 
2. Viişoreanu Mihail. 
Dacă mai sunt alte propuneri? 
Nu sunt. 
Pentru Spitalul de Psihiatrie Poroschia. 
Membri titulari: 
1. Potbăniceanu Bogdan 
2. BăŃăuş Mugur 
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SupleanŃi: 
1. Dragodan Livia 
2. Săvuşcă Petru Nicolae. 
Dacă mai sunt alte propuneri? 
Nu sunt. 
Pentru Centrul de Sănătate Cervenia 
Membri titulari: 
1. Stoian Elena 
2. Săvuşcă Petru Nicolae 
SupleanŃi: 
1. Ogrinja Rodica 
2. Sărăcilă Ecaterina 
Dacă mai sunt alte propuneri? 
Nu sunt. 
Pentru Centrul de Sănătate „Regele Carol I” DeparaŃi 
Membri titulari: 
1. Dobrin DănuŃ 
2. PăscuŃu VictoriŃa 
SupleanŃi: 
1. Bojă Mariana 
2. Sofron Livia Ondina 
Dacă mai sunt alte propuneri? 
Nu sunt. 
Pentru Centrul de Sănătate Furculeşti  
Membri titulari: 
1. Iordan Nela 
2. Gavrilă Carmen 
SupleanŃi: 
1. Potbăniceanu Bogdan 
2. Oancea Ecaterina 
Dacă mai sunt alte propuneri? 
Nu sunt. 
Rog a se completa buletinele de vot. 

 
Se prezintă tehnica votării. 

 Urmează operaŃiunea propriu zisă de votare. 
  

(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întors în 
sală unde şi-a exprimat opŃiunea şi apoi l-a introdus în urnă). 
 
 Rog pe domnul Vrăjitoarea Emilian, preşedintele comisiei de numărare a 
voturilor să prezinte procesul verbal. 
 Domnul Vrăjitoarea Emilian. 
 După desigilarea urnei cu buletinele de vot am procedat la numărarea voturilor 
exprimate pentru numirea reprezentanŃilor Consiliului JudeŃean Teleorman în 
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Consiliile de administraŃie ale unităŃilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a 
preluat managementul asistenŃei medicale, fapt pentru care dau citire procesului 
verbal. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Vă prezint proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanŃilor Consiliului 

JudeŃean Teleorman în consiliile de administraŃie ale unităŃilor sanitare publice cu 
paturi, pentru care s-a preluat managementul asistenŃei medicale. 

Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind 
numirea reprezentanŃilor Consiliului JudeŃean Teleorman în consiliile de administraŃie 
ale unităŃilor sanitare publice cu paturi, pentru care s-a preluat managementul 
asistenŃei medicale. 

ToŃi cei prezenŃi au întrunit majoritatea stabilită de lege. Cei care au fost 
desemnaŃi fac parte din aparatul de specialitate al Consiliului JudeŃean Teleorman. 

 La următorul punct  de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte 
Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind însuşirea calităŃii de lider de 
proiect a judeŃului Teleorman, prin Consiliul JudeŃean Teleorman, pentru măsura 
ISPA RO 16 PPE 024 “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeŃul 
Teleorman”. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Rog preşedinŃii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de 

avizare 
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

unanimitate de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, secretarul comisiei juridice. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

unanimitate de voturi. 
 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind însuşirea calităŃii de lider de 
proiect a judeŃului Teleorman, prin Consiliul JudeŃean Teleorman, pentru măsura 
ISPA RO 16 PPE 024 “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeŃul 
Teleorman”. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind însuşirea 
calităŃii de lider de proiect a judeŃului Teleorman, prin Consiliul JudeŃean Teleorman, 
pentru măsura ISPA RO 16 PPE 024 “Sistem integrat de management al deşeurilor în 
judeŃul Teleorman”. 
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La următorul punct  de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte 
Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea cotizaŃiei pe anul 
2010 la AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară „SituaŃii de UrgenŃă Sud Muntenia”. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 

să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

unanimitate de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, secretarul comisiei juridice. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

unanimitate de voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

În condiŃiile în care nu sunt observaŃii, vă prezint proiectul de hotărâre  privind 
aprobarea cotizaŃiei pe anul 2010 la AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară „SituaŃii 
de UrgenŃă Sud Muntenia”. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
cotizaŃiei pe anul 2010 la AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară „SituaŃii de UrgenŃă 
Sud Muntenia”. 
 La următorul punct  de la ordinea de zi vă prezint raportul privind rectificarea 
bugetului propriu al judeŃului  pe anul 2010. 

Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 
să prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

unanimitate de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, secretarul comisiei juridice. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

unanimitate de voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 

 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Domnul Vrăjitoarea Emilian. 
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Nu regăsesc în acest proiect de hotărâre nicio sumă alocată pentru Grupul 
Şcolar Tehnic Alexandria. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Este corect ceea ce spuneŃi. Îmi fac datoria să vă spun. Vă dau o veste proastă. 

O parte din sumele alocate pentru administraŃia locală au fost transferate din trimestrul 
III în trimestrul IV şi se pare că cele din trimestrul IV vor fi tăiate. 

Aceasta înseamnă diminuarea cu 25% din venitul consiliului judeŃean şi vor fi 
probleme pentru toate capitolele, inclusiv la drumurile judeŃene. 

Deja avem probleme să nu acoperim toate cheltuielile pe care le-am prins în 
buget la începutul anului. 

Am discutat şi cu primarul municipiului Alexandria şi sunt aceleaşi probleme. 
Dacă mai sunt observaŃii la acest proiect de hotărâre? 
Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului 

propriu al judeŃului  pe anul 2010. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului propriu al judeŃului  pe anul 2010. 

La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte 
Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind acordul Consiliului 
JudeŃean Teleorman pentru executarea unor lucrări de înlocuire a împrejmuirii 
imobilului Spital de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, proprietate publică a 
judeŃului Teleorman. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Rog pe domnul Putineanu Ion, secretarul comisiei juridice, să prezinte raportul 

de avizare. 
Domnul Putineanu Ion. 
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
V-aş ruga, ca în plenul şedinŃei de consiliu, să vă exprimaŃi acordul sau 

dezacordul şi membrii comisiei urbanism 
Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism. 
Supun la vot avizarea proiectului de hotărâre privind acordul Consiliului 

JudeŃean Teleorman pentru executarea unor lucrări de înlocuire a împrejmuirii 
imobilului Spital de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, proprietate publică a 
judeŃului Teleorman. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 
voturi. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
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 Vă mulŃumesc ! 
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 

prezentaŃi. 
Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului JudeŃean 

Teleorman pentru executarea unor lucrări de înlocuire a împrejmuirii imobilului Spital 
de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, proprietate publică a judeŃului Teleorman. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul 
Consiliului JudeŃean Teleorman pentru executarea unor lucrări de înlocuire a 
împrejmuirii imobilului Spital de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, proprietate 
publică a judeŃului Teleorman. 
 

Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
 

 În mape aŃi avut Informarea privind nivelul de asigurare a securităŃii şi 
siguranŃei civice a comunităŃii judeŃului Teleorman în cursul trimestrului II/2010. 
Dacă, după parcurgerea materialului, aveŃi observaŃii sau propuneri? 

Fac o precizare la proiectul de hotărâre privind însuşirea calităŃii de lider de 
proiect a judeŃului Teleorman, prin Consiliul JudeŃean Teleorman, pentru măsura 
ISPA RO 16 PPE 024 “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeŃul 
Teleorman, referitor la faptul că eu o să semnez documentele cu cei doi operatori ce 
vor fi desemnaŃi pentru transportul şi colectarea deşeurilor şi pentru administrarea 
Depozitului Central de la Mavrodin, prevedere expresă în Memorandumul de 
FinanŃare. Aş fi vrut să semneze aceste documente domnul vicepreşedinte Bălan Ilie 
pentru că acum, la final, sper să fie şi finalul investiŃiei, îl felicit pentru modul în care 
a gestionat derularea acestui proiect. 

Nu a fost uşor, a fost o probă privind modul cum o firmă străină lucrează în 
România. A lucrat incalificabil şi cu mari întârzieri. 

MarŃi, 17 august 2010, la ora 13,00, sunteŃi invitaŃi la Mavrodin pentru  
preluarea investiŃiei. 

Tot marŃi, încercăm să semnănăm contractul de finanŃare pentru reabilitarea 
Spitalului JudeŃean de UrgenŃă Alexandria în sumă de 20 milioane euro. Va participa 
şi cineva de la Ministerul Dezvoltării. 

În ceea ce priveşte preluarea spitalelor de către autorităŃile locale în majoritatea 
cazurilor, în Ńară s-au pus alte conduceri. Aproape toŃi au dispus comisii de verificare a 
documentelor existente în unităŃile respective pentru că este normal să ştie ce s-a făcut 
acolo. 

Despre comisia de verificare, legea prevede că, preşedintele consiliului judeŃean 
desemnează, prin dispoziŃie, o comisie de verificare. 

Am început cu Spitalul JudeŃean Alexandria şi Spitalul Roşiorii de Vede şi m-
am trezit cu ordin al prefectului de a ataca dispoziŃia în condiŃiile în care Prefectul nu 
are dreptul să atace dispoziŃiile preşedintelui consiliului judeŃean, ci doar hotărârile 
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consiliului local, ale consiliului judeŃean şi dispoziŃiile primarului, conform Legii nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 La instanŃă i-au primit documentele şi dispoziŃia a fost suspendată, dar şi-a 
produs efectele pentru că a început verificarea. 
 În adresa primită de la prefectură, se spune că în situaŃia în care actul îşi va 
produce efectele se va proceda la aplicarea prevederilor art. 118 din Legea nr. 
215/2001, care se referă la contravenŃii. 
 Ne ameninŃă cu amenzi pe care nu le găsim în lege. 
 Este o coincidenŃă sau nu, comisia a găsit la Roşiorii de Vede lucruri în 
neregulă care se confirmă. 
 S-a constatat că o pompă, spre exemplu, pe piaŃă are un preŃ şi s-a achiziŃionat 
cu alte sume mai mari. 
 Pe de altă parte, la Turnu Măgurele, dispoziŃia prin care primarul a desemnat 
conducerea spitalului a fost atacată. 
 La Spitalul JudeŃean de UrgenŃă Alexandria, doamna manager refuză să pună la 
dispoziŃia comisiei documentele.  
 Eu, iniŃial, nu am crezut că este atât de mare dimensiunea proastei gestionări. Se 
pare că reŃeaua este foarte întinsă. 
 S-au trimis adrese la DirecŃia de Sănătate Publică, directorul a spus că merge să 
ia documentele pentru semnat, ştiŃi din şedinŃa anterioară, dar a doua zi a intrat în 
concediu medical. 
 A venit directoarea adjunctă, dar a primit telefon să nu semneze. Totuşi, s-au 
semnat protocoalele, ulterior s-a primit o adresă, că doamna director adjunct nu era în 
regulă să semneze. 
 Cu toate aceste probleme vom informa Guvernul, să aflăm un punct de vedere 
oficial, ca să putem prelua aceste spitale. 
 Este greu să preiei o unitate medicală când nu poŃi verifica documentele. 
 Acum, sunt absolut convins, că raportul final al celor două comisii de verificare, 
va fi trimis şi organelor de cercetare penală. Vom informa şi Ministerul de Interne, 
primul ministru şi Ministerul SănătăŃii. 
 Dacă mai sunt şi alte probleme? 
 Domnul Şuică Iulian. 
 Domnule preşedinte, eu am apreciat maturitatea colegilor mei când s-a propus 
să preluăm aceste unităŃi spitaliceşti. 
 M-am bucurat sincer şi regret că sunt probleme şi nu reuşiŃi să intraŃi în 
problemele administrative. 
 Pe lângă managementul defectuos mai este şi o chestiune de interes economic. 
 Doresc să vă menŃineŃi promisiunea făcută comandând un audit care să meargă 
cât mai mult în timp făcut de o firmă independentă care să clarifice problemele, să dea 
un exemplu şi pentru alŃii, să nu mai existe situaŃii similare. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Am acelaşi punct de vedere în ceea ce priveşte auditul independent. Eu am 
încredere în colegii noştri, au făcut treabă bună. Un audit nu se referă numai la interese 
personale, economice, ci scoate la iveală şi defecŃiuni de management. 
 Cel puŃin la cele două spitale mari este necesar un audit independent. 
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 Domnul vicepreşedinte Bălan Ilie. 
 Am şi eu două probleme. 
 Prima – am rugămintea la colegi să facă observaŃii şi propuneri asupra Strategiei 
de Dezvoltare Durabilă a judeŃului Teleorman 2008-2013 aprobată de consiliul 
judeŃean, pe care o aveŃi în mapa de lucru. 
 Doresc ca în perspectivă să nu ne scape probleme specifice judeŃului care să nu 
fie prinse în această strategie. 
 Materialul este complex şi complet, reprezintă dezvoltarea socio-economică a 
judeŃului în perioada 2013-2020, trebuie completat cu probleme din toate regiunile 
judeŃului. 
 A doua problemă – Domnule preşedinte, vă rog să fi Ńi de acord cu mine să 
facem invitaŃia pentru marŃi, 17 august 2010 la Mavrodin. 
 Domnul Iliescu Alexandru. 
 Aş vrea să revin puŃin asupra discuŃiei despre spitale. Ne-aŃi spus mai devreme 
de necazurile care se întâmpină la spitale. 
 DirecŃia de Sănătate Publică şi-a desemnat reprezentanŃii în consiliile de 
administraŃie. Ar fi bine să faceŃi şi dumneavoastră acest lucru, să vă desemnaŃi 
reprezentanŃii prin dispoziŃie, pentru ca aceste consilii de administraŃie să fie 
constituite şi să lucreze. Dacă managerul a refuzat să vă pună la dispoziŃie 
documentele solicitate, preşedintele consiliului de administraŃie poate solicita 
documentele, iar managerul este obligat să le puna la dispoziŃia consiliului. 
 Mi-aş dori ca peste două luni, reprezentanŃii consiliului de administraŃie să ne 
prezinte pe scurt un raport cu ce s-a găsit acolo. Dacă dumneavoastră vă sunt 
contestate dispoziŃiile, lor nu li se poate refuza dreptul de  a solicita documente privind 
managementul unităŃii. 
  Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Astăzi s-a dat dispoziŃie pentru cei pe care-I trimitem noi acolo, dar există riscul 
ca astăzi să fie atacată. 
 Domnul Iliescu Alexandru. 
 Mai există o prevedere a legii – abuz în serviciu – şi oricare dintre noi putem fi 
traşi la răspundere pentru abuz în serviciu. 
 Noi avem majoritate în consiliile de administraŃie, nu ar trebui să avem 
probleme. 
 Îmi pare rău că se aruncă cu cuvinte grele asupra managerilor. 
 Dacă se constată nereguli să se facă sesizare la procuratură, la organele care 
sunt abilitate să rezolve. 
 Rugămintea mea este ca în octombrie să fim informaŃi şi noi, iar reprezentanŃii 
consiliului judeŃean să fie prezenŃi la şedinŃă. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
 Da, o scurtă prezentare trebuie să facă şi lunar să fie prezentată. 
 Sunt convins că peste câteva luni se va rezolva situaŃia. 
 Eu nu am discutat la modul general ci despre managerul Spitalului Alexandria, 
pentru că este incorect şi abuziv să blocheze accesul la documente. Nu ştiu dacă a 
făcut ceva rău sau bine. 
 La Roşiorii de Vede a fost o activitate foarte complexă. 
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 Domnul Iliescu Alexandru 
 Când m-am referit la această informare nu m-am referit numai la lucruri rele ci 
şi la soluŃii. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
 Din păcate suntem în situaŃia să reacŃionăm la nişte acŃiuni la care nu mă 
aşteptam. 

 
Dacă mai aveŃi alte probleme? 

 Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinŃei şi vă mulŃumesc 
pentru participare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                                SECRETAR AL JUDEłULUI,   
                 
     Liviu Nicolae Dragnea                          Silvia Oprescu     
 


