ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN

PROCES VERBAL
al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman
din data de 15 decembrie 2010

Bună dimineaŃa, stimaŃi colegi,
Consiliul JudeŃean Teleorman a fost convocat în şedinŃă ordinară astăzi, 15
decembrie 2010, prin dispoziŃia nr. 517 din 9 decembrie a.c.
La şedinŃă participă 29 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcŃie, lipsind
domnii consilieri Mocanu Virgil, Drăcman Lucian şi Savu Adrian, şedinŃa de consiliu
este legal constituită, astfel încât autoritatea publică judeŃeană poate adopta 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 afişare la sediul instituŃiei, fiind inserat şi pe site-ul
Consiliului judeŃean şi transmis la toate mediile locale de informare din judeŃ.
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 extraordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman din
data de 7 decembrie 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 extraordinare a
Consiliului JudeŃean din 7 decembrie 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:
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1. Proiect de hotărâre privind încetarea, de drept, înainte de expirarea
duratei normale, a mandatului de consilier judeŃean al domnului Gâdea
Adrian IonuŃ, prin demisie.
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeŃean
în Consiliul JudeŃean Teleorman.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008 privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului JudeŃean Teleorman,
pe principalele domenii de activitate.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeŃului pe
anul 2010.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 5, 7 şi 9 la Hotărârea
Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 24 din 10 martie 2010.
6. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Dan Carmen Daniela în
funcŃia publică de conducere de director executiv al Serviciului Public
Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor al judeŃului Teleorman.
7. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Ivaşcu Gheorghe, în funcŃia
de director general al DirecŃiei Generale de Pază a JudeŃului Teleorman –
instituŃie publică sub autoritatea Consiliului JudeŃean Teleorman.
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2011.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenŃei Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului şi urbanism a judeŃului Teleorman şi a
Regulamentului de organizare şi funcŃionare a acesteia.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii
ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului
Teleorman, pentru anul 2010.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcŃionare al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului
Teleorman.
12. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului JudeŃean Teleorman
pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria,
str. Ion Creangă, nr. 52-54, proprietate publică a judeŃului Teleorman.
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13. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului JudeŃean Teleorman
pentru instalarea apometrelor individuale la blocurile CO1 şi CO2, situate
în municipiul Alexandria – zona Peco, proprietate publică a judeŃului
Teleorman.
14. Proiect de hotărâre privind participarea JudeŃului Teleorman, prin
Consiliul JudeŃean Teleorman, în calitate de solicitant la ’’Programul
privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
încălzire – beneficiari unităŃi administrativ-teritoriale, instituŃii publice şi
unităŃi de cult”.
15. Diverse.
Supun la vot proiectul ordinii de zi.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.
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.
La primul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier
judeŃean al domnului Gâdea Adrian IonuŃ, prin demisie.
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.
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre?
Nu sunt, în aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre privind încetarea de
drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeŃean al
domnului Gâdea Adrian IonuŃ, prin demisie, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
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În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind încetarea de
drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeŃean al
domnului Gâdea Adrian IonuŃ, prin demisie.
La următorul punct este vorba de validarea mandatului unui consilier
judeŃean în Consiliul JudeŃean Teleorman.
Am luat cunoştinŃă că membrii comisiei de validare s-au întâlnit după şedinŃa
comisiilor de specialitate, pentru redactarea raportului de validare.
În acest sens, dau cuvântul domnului Petcu Florea, preşedintele comisiei de
validare, să prezinte raportul referitor la validarea sau invalidarea alegerii doamnei
Iordache Alexandra în funcŃia de consilier judeŃean.
Vă reamintesc că, .pentru validare doamna Iordache Alexandra fiind în cauză,
nu votează.
Pentru validarea sau invalidarea mandatului este necesar votul majorităŃii
consilierilor judeŃeni în funcŃie, votul este deschis, deci se exprimă prin ridicare de
mâini.
Vă rog să-mi permiteŃi să supun la vot validarea mandatului de consilier în
consiliul judeŃean al doamnei Iordache Alexandra.
- Cine este pentru ?
- Este cineva împotrivă?
- Se abŃine cineva?
În unanimitate de voturi s-a aprobat validarea mandatului de consilier judeŃean
al doamnei Iordache Alexandra.
Urmare votului dumneavoastră a fost aprobat proiectul de hotărâre privind
validarea mandatului unui consilier judeŃean în Consiliul JudeŃean Teleorman..
În continuare, potrivit prevederilor art. 90 coroborate cu cele ale art. 32 alin.
(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, consilierul
al cărui mandat a fost validat, trebuie să depună, în faŃa consiliului judeŃean,
jurământul.
Precizez că, în situaŃia unui refuz, consilierul în cauză se consideră
demisionat de drept, fiind înlocuit cu primul supleant înscris pe lista de candidaŃi
depusă de partid la alegerile din 1 iunie 2008.
În acest sens, consilierul validat se va prezenta în faŃa mesei special
amenajate pe care se află un exemplar din ConstituŃie şi Biblie, va pune mâna
stângă atât pe ConstituŃie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunŃa cuvântul
„JUR” şi va semna jurământul în două exemplare, unul se va înmâna consilierului
judeŃean, iar celălalt se va păstra la dosarul şedinŃei.
(Conform procedurii legale acesta este un moment solemn, motiv pentru care
vă rog să vă ridicaŃi.).
Voi da citire jurământului.
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„Jur să respect ConstituŃia şi legile Ńării şi să fac cu bună credinŃă, tot
ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeŃului
Teleorman.”
Doamna Iordache Alexandra pronunŃă cuvântul „Jur”
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Vă rog să semnaŃi cele două exemplare, să păstraŃi un exemplar, iar celălalt
exemplar va rămâne la dosarul şedinŃei.
StimaŃi colegi,
Jurământul prevăzut de lege, fiind depus, doresc să o felicit pe doamna
consilier Iordache Alexandra să îi spun „bine aŃi venit” în rândurile noastre şi să-i
urez succes în activitatea pe care o va desfăşura pentru buna funcŃionare a autorităŃii
publice judeŃene.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru
modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman
nr. 75 din 24 iunie 2008.
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.
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaŃi.
Nu sunt, în aceste condiŃii, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea şi
completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 75 din 24
iunie 2008, 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 şi
completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 75 din 24
iunie 2008.
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.
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- 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.
Nu sunt, în aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al judeŃului pe 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 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 pentru modificarea
anexelor nr. 5, 7 şi 9 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.
- 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.
Nu sunt, în aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea
anexelor nr. 5, 7 şi 9 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 24 din 10 martie
2010, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
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- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea
anexelor nr. 5, 7 şi 9 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 24 din 10 martie
2010.
Următoarele două proiecte de hotărâri privesc 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 29 consilieri judeŃeni şi subsemnatul,
deci jumătate plus unu din cei prezenŃi reprezintă 16.
Aşa cum am stabilit în şedinŃa consiliului judeŃean din 9 iulie 2008 comisia de
numărare a voturilor îşi desfăşoară activitatea până la sfârşitul mandatului.
La punctul şase de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
numirea doamnei Dan Carmen Daniela în funcŃia publică de conducere de director
executiv al Serviciului Public Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor al judeŃului
Teleorman.
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.
Se prezintă tehnica votării.
Buletinele de vot fiind completate, urmează operaŃiunea propriu zisă de
votare.
(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, 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.
Doamna Dan Carmen Daniela, din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 30 voturi “pentru”.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Vă mulŃumesc.
În aceste condiŃii, doamna Dan Carmen Daniela este director executiv al
Serviciului Public Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor al judeŃului Teleorman.
Vă urez succes.
Doamna Dan Carmen Daniela.
Vă mulŃumesc.
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Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Vă prezint proiectul de hotărâre privind numirea doamnei Dan Carmen Daniela
în funcŃia publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar
de EvidenŃă a Persoanelor al judeŃului Teleorman.
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind
numirea doamnei Dan Carmen Daniela în funcŃia publică de conducere de director
executiv al Serviciului Public Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor al judeŃului
Teleorman.
La punctul şapte de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
numirea domnului Ivaşcu Gheorghe, în funcŃia de director general al DirecŃiei
Generale de Pază a JudeŃului Teleorman – instituŃie publică sub autoritatea Consiliului
JudeŃean Teleorman.
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.
Se prezintă tehnica votării.
Buletinele de vot fiind completate, urmează operaŃiunea propriu zisă de
votare.
(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, 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.
Domnul Ivaşcu Gheorghe, din totalul de 30 voturi exprimate, a întrunit un
număr de 30 voturi “pentru”.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Vă mulŃumesc.
În aceste condiŃii, domnul Ivaşcu Gheorghe este director general al DirecŃiei
Generale de Pază a JudeŃului Teleorman – instituŃie publică sub autoritatea Consiliului
JudeŃean Teleorman.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind numirea domnului Ivaşcu Gheorghe, în
funcŃia de director general al DirecŃiei Generale de Pază a JudeŃului Teleorman –
instituŃie publică sub autoritatea Consiliului JudeŃean Teleorman.
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Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind
numirea domnului Ivaşcu Gheorghe, în funcŃia de director general al DirecŃiei
Generale de Pază a JudeŃului Teleorman – instituŃie publică sub autoritatea Consiliului
JudeŃean Teleorman.
La punctul opt de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad
Eugen Ovidiu, pentru a prezenta expunerea de motive privind stabilirea unor taxe
locale pentru anul 2011.
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.
Eu am câteva observaŃii pe care vreau să le prezint, în ceea ce priveşte taxele
pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaŃiilor de construire.
Codul fiscal permite majorarea taxelor, dar eu nu cred că în această perioadă,
când toată lumea se confruntă cu grave probleme financiare, este în regulă să majorăm
şi noi aceste taxe locale.
Eu vă propun să păstrăm taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi
ale autorizaŃiilor de construire la nivelul anului precedent, când au fost menŃinute cele
ale anului 2007.
Şi anume: la Cap. 1. Certificatul de urbanism – mediul urban
1a – Până la 150 mp inclusiv
4,4 lei
1b. Între 151 si 250 mp inclusiv
5,5 lei
1c. Între 251 si 500 mp inclusiv
7,7 lei
1d. Între 501 si 750 mp inclusiv
8,8 lei
1e. Între 751 si 1.000 mp inclusiv
11,0 lei
Peste 1.000 mp 12 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depăşeşte 1.000 mp.
La fel şi la autorizaŃiile de construire se vor menŃine taxele care au fost în
vigoare anul trecut.
łin să mai fac o precizare, care să se consemneze în procesul verbal.
Publicitatea pentru acest proiect de hotărâre a fost făcută cu mai mult de două luni
înainte, atât pe site-ul consiliului judeŃean, cât şi prin afişare la avizierul instituŃiei.
Fac această precizare pentru că şi anul trecut, când am aprobat taxele, această
hotărâre a fost atacată de prefectură, deşi a fost respectată procedura de publicitate.
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Din acest motiv am Ńinut să fac public acest lucru, pentru că odată atacată
hotărârea poate să producă neajunsuri cetăŃenilor.
Cu aceste observaŃii supun la vot modificările propuse pentru certificatele de
urbanism şi autorizaŃiile de construire.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi au fost aprobate modificările.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul
2011, cu modificările propuse şi aprobate.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificările aprobate.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea unor
taxe locale pentru anul 2011.
La punctul nouă de la ordinea de zi dau vă prezint expunerea de motive
privind aprobarea componenŃei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi
urbanism a judeŃului Teleorman şi a Regulamentului de organizare şi funcŃionare a
acesteia.
Rog preşedinŃii comisiilor juridică şi urbanism, să prezinte rapoartele de
avizare.
- Domnul Petcu Florea, preşedintele comisiei economice.
- Comisia economică 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 Simionescu Adrian.
Domnule preşedinte, am eu o propunere. Să completăm comisia tehnică de
amenajare a teritoriului şi urbanism a judeŃului Teleorman cu domnul vicepreşedinte
Bălan Ilie şi domnul director Piperea Victor.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Supun la vot completarea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi
urbanism a judeŃului Teleorman cu domnii Bălan Ilie, vicepreşedinte şi Piperea Victor,
director executiv.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
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- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea componenŃei Comisiei
tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeŃului Teleorman şi a
Regulamentului de organizare şi funcŃionare a acesteia.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu completarea art. 1 cu cei doi membrii.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
componenŃei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeŃului
Teleorman şi a Regulamentului de organizare şi funcŃionare a acesteia.
La punctul zece de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă
Socială şi ProtecŃia Copilului Teleorman, pentru anul 2010.
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 juridică 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.
Nu sunt, în aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcŃii ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi
ProtecŃia Copilului 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 DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi
ProtecŃia Copilului Teleorman, pentru anul 2010.
La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al DirecŃiei Generale de
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Teleorman.
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, vă rog să le
prezentaŃi.
Nu sunt, în aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcŃionare al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială
şi ProtecŃia Copilului Teleorman, 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
Regulamentului de organizare şi funcŃionare al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială
şi ProtecŃia Copilului Teleorman.
La punctul 12 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 la imobilul situat în municipiul
Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, proprietate publică a judeŃului Teleorman.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.
Rog preşedinŃii comisiilor juridică şi urbanism, să prezinte rapoartele de
avizare.
- 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.
Nu sunt, în aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul
Consiliului JudeŃean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în
municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, proprietate publică a judeŃului
Teleorman, în vederea aprobării.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
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- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul
Consiliului JudeŃean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în
municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, proprietate publică a judeŃului
Teleorman.
La punctul 13 de la ordinea de zi tot domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu
ne va prezenta expunerea de motive privind acordul Consiliului JudeŃean Teleorman
pentru instalarea apometrelor individuale la blocurile CO1 şi CO2, situate în
municipiul Alexandria – zona Peco, 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
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le
prezentaŃi.
Nu sunt, în aceste condiŃii, vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul
Consiliului JudeŃean Teleorman pentru instalarea apometrelor individuale la blocurile
CO1 şi CO2, situate în municipiul Alexandria – zona Peco, proprietate publică a
judeŃului Teleorman, 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 acordul
Consiliului JudeŃean Teleorman pentru instalarea apometrelor individuale la blocurile
CO1 şi CO2, situate în municipiul Alexandria – zona Peco, proprietate publică a
judeŃului Teleorman.
La punctul 14 de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Bălan
Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind participarea JudeŃului Teleorman,
prin Consiliul JudeŃean Teleorman, în calitate de solicitant la ’’Programul privind
instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităŃi
administrativ-teritoriale, instituŃii publice şi unităŃi de cult”.
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.
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- 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 proiectul de hotărâre se vorbeşte despre Spitalul JudeŃean de UrgenŃă
Alexandria secŃia boli contagioase, secŃia cronici – dermato – venerice, Spitalul de
Psihiatrie Poroschia şi Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci.
Vă propun să modificăm art. 1 din hotărâre, să rămână ca beneficiari Spitalul
JudeŃean de UrgenŃă Alexandria, Spitalul de Psihiatrie Poroschia şi Spitalul de
Psihiatrie Cronici Balaci, având în vedere că valoarea maximă a proiectului este de 40
miliarde lei vechi.
Să nu excludem din acest program Spitalul de UrgenŃă Alexandria pentru că
odată cu reabilitarea spitalului, cred că n-ar fi rău, dacă acest program va fi aprobat, să
avem o sursă de încălzire mai ieftină.
Rugămintea şi propunerea mea este să includem şi Spitalul JudeŃean de UrgenŃă
Alexandria, apoi să decidem care secŃii rămân, dar dorinŃa expresă este să rămână.
După cum bine ştiŃi de la şedinŃa trecută, datoriile spitalului au crescut şi cresc în
fiecare zi.
Supun la vot această propunere de modificare a art.1, numai pentru cele trei
unităŃi sanitare.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.
Vă prezint proiectul de hotărâre privind participarea JudeŃului Teleorman, prin
Consiliul JudeŃean Teleorman, în calitate de solicitant la ’’Programul privind
instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităŃi
administrativ-teritoriale, instituŃii publice şi unităŃi de cult” cu propunerea respectivă.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificarea aprobată la art.1.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind participarea
JudeŃului Teleorman, prin Consiliul JudeŃean Teleorman, în calitate de solicitant la
’’Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire –
beneficiari unităŃi administrativ-teritoriale, instituŃii publice şi unităŃi de cult”.
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Trecem la ultimul punct „Diverse”.
Dacă doreşte cineva să facă o observaŃie sau o propunere.
Atunci doresc eu să vă prezint două informări.
Este de datoria mea să vă informez pentru că au legătură cu activitatea
consiliului judeŃean.
La întâlnirea de la Cotroceni, am prezentat preşedintelui Traian Băsescu câteva
cazuri de activitate nefirească a unor prefecŃi, dar şi pe cel al prefectului din judeŃul
nostru, de blocajul produs în preluarea managementului unităŃilor sanitare.
A promis că va avea o intervenŃie la Guvern pentru a debloca acest lucru,
deoarece a fost hotărârea guvernului.
Ieri, în conferinŃa de presă, chiar a punctat lucrul acesta.
L-am informat pe preşedintele Traian Băsescu şi în legătură cu faptul că am
trimis documente şi adrese tuturor miniştrilor de resort informând despre această
situaŃie.
A doua informare este despre ordinul emis de prefect cu privire la controlul
activităŃii consiliului judeŃean.
Nu am reuşit să găsim un act normativ care să le dea această competenŃă.
Este vorba de activitatea de îndrumare, verificare şi control la sediul instituŃiei,
este o depăşire a atribuŃiilor.
Prefectul are dreptul să solicite documente şi noi suntem obligaŃi să i le punem
la dispoziŃie, dar un control desfăşurat de o echipă formată din şapte persoane, nu
poate fi acceptat. Nu există competenŃă dată prefectului de a verifica activitatea
consiliului judeŃean.
Acest ordin îl vom ataca în instanŃă pentru a se cunoaşte cum îşi exercită funcŃia
domnul prefect al judeŃului.
Orice document pe care îl solicită orice instituŃie, în baza unei legi, noi îl
trasmitem imediat.
Am transmis documente tuturor celor care ne-au cerut : poliŃie, curte de conturi,
prefectură, DirecŃia NaŃională AnticorupŃie, Garda Financiară, Institute de Politici
Publice, ş.a..
Această trupă de comando care să vină în consiliul judeŃean să caute prin
sertare, să intimideze funcŃionarii, nu poate fi acceptată.
Domnul vicepreşedinte Bălan Ilie.
Vreau să vă informez că, în virtutea obligaŃiilor pe care le am din Hotărârile
Consiliului JudeŃean Teleorman referitoare la reabilitarea Spitalului JudeŃean de
UrgenŃă Alexandria, am avut două întâlniri succesive cu managerul spitalului,
directorul economic şi echipa de implementare, iar la a treia am considerat necesar de
a întocmi un grafic privind mutarea pacienŃilor în alte saloane, pentru că nu vrem să
creem probleme actului medical, ci dorim să facem front de lucru constructorului.
În timpul discuŃiilor la care am invitat şi pe doamna LuminiŃa Dumitraşcu,
reprezentant al DirecŃiei de Sănătate Publică, care era singurul medic epidemiolog
autorizat să avizeze graficul, aceasta a părăsit şedinŃa în urma unui telefon primit de la
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directorul instituŃiei, care la rândul lui fusese sunat de prefect, prin care i s-a cerut să
părăsească sala, fapt pentru care nu s-a ajuns la nicio concluzie.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Este un semnal că vom fi perturbaŃi în activitatea de reabilitare şi modernizare a
Spitalului JudeŃean de UrgenŃă Alexandria.
Domnule vicepreşedinte, este clar că reabilitarea şi modernizarea Spitalului
JudeŃean de UrgenŃă Alexandria pe baza proiectului pentru care am obŃinut aprobarea
a peste 20 milioane euro, la care noi am lucrat, se doreşte să se întârzîie.
O spun public, dacă conducerea DirecŃiei de Sănătate Publică şi Spitalului
JudeŃean de UrgenŃă Alexandria are această atitudine inconştientă şi iresponsabilă, vă
rog să transmiteŃi astăzi o adresă oficială prin care să-i avertizaŃi că aceste acŃiuni pot
îmbrăca caracterul unei infracŃiuni.
Domnul vicepreşedinte Bălan Ilie
La întâlnirea cu reprezentanŃii spitalului au participat şi membrii echipei de
implementare a proiectului, deci toŃi factorii de răspundere pentru realizarea acestui
obiectiv.
Ieri ne-au trimis o adresă prin care solicită documentaŃia.
Vom discuta cu ei numai oficial şi vom solicita răspunsuri scrise, nu verbale.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Îmi pare rău că am adus la cunoştinŃă aceste veşti neplăcute.
Pentru prima dată îmi este foarte greu să fiu ipocrit, să vă urez sărbători fericite.
Vă doresc sărbători liniştite alături de cei dragi. Poate Dumnezeu ne va aduce
un an normal.
Doamne ajută !
Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinŃei şi vă mulŃumesc
pentru participare.
PREŞEDINTE,
Liviu Nicolae Dragnea

SECRETAR AL JUDEłULUI,
Silvia Oprescu
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