ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN

PROCES VERBAL
şedinŃă ordinară a Consiliului JudeŃean Teleorman
din data de 25 februarie 2010

Bună ziua, stimaŃi colegi,
Consiliul JudeŃean Teleorman a fost convocat în şedinŃă ordinară astăzi, 25
februarie 2010, prin dispoziŃia nr. 46 din 19 februarie 2010.
La şedinŃă sunt prezenŃi 31 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcŃie
lipsind domnul Vătafu Teodor Cătălin, şedinŃa de consiliu este legal constituită, astfel
încât autoritatea publică judeŃeană să adopte hotărâri valabile.
Participă, în calitate de invitaŃi, directorii direcŃiilor şi funcŃionarii publici din
aparatul de specialitate al Consiliului judeŃean, reprezentanŃi ai unor instituŃii care au
tangenŃă cu problematica de la ordinea de zi, precum şi reprezentanŃi ai presei scrise şi
audio-vizuale.
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.
Procesul - verbal al şedinŃei extraordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman din
data de 5 februarie 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 5 februarie 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 Planului local de acŃiune pentru
protecŃia mediului revizuit - judeŃul Teleorman.
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul
realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a CalităŃii Aerului
pentru localităŃile Turnu Măgurele şi Zimnicea.
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preŃului minim de pornire a licitaŃiei
publice deschise cu strigare pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat
al judeŃului Teleorman.
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparŃin
domeniului privat al judeŃului Teleorman.
5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare unor unităŃi sanitare din
judeŃ a imobilelor proprietate publică şi privată a judeŃului în care îşi
desfăşoară activitatea.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcŃii şi a
Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale Camerei Agricole JudeŃene
Teleorman, pentru anul 2010.
7. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a directorului Camerei
Agricole JudeŃene Teleorman – instituŃie publică descentralizată, cu
personalitate juridică, în subordinea Consiliului JudeŃean Teleorman.
8. Diverse.
Înainte de a supune aprobării proiectul ordinii de zi, precizez că au apărut două
probleme: prima în legătură cu proiectul de hotărâre de la punctul 3 pe care iniŃiatorul
l-a retras urmând să fie supus dezbaterii la o şedinŃă ulterioară şi a doua priveşte
suplimentarea proiectului ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind modificarea şi
completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 122 din 27
octombrie 2009, iniŃiat de domnul vicepreşedinte Bălan Ilie.
Supun la vot proiectul ordinii de zi cu modificarea şi completarea prezentată.
- 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 dau cuvântul domnului vicepreşedinte
Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea Planului
local de acŃiune pentru protecŃia mediului revizuit - judeŃul Teleorman.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
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 Gâdea Adrian IonuŃ, preşedintele 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 rog să-mi permiteŃi să vă prezint proiectul de
hotărâre privind aprobarea Planului local de acŃiune pentru protecŃia mediului revizuit
- judeŃul Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului local de acŃiune pentru protecŃia mediului revizuit - judeŃul Teleorman.
La punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Bălan
Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru aprobarea Raportului anual privind
stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a CalităŃii Aerului
pentru localităŃile Turnu Măgurele şi Zimnicea.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Rog preşedinŃii comisiilor economică 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.
Nu sunt, în aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre pentru aprobarea
Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de
Gestionare a CalităŃii Aerului pentru localităŃile Turnu Măgurele şi Zimnicea.
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 pentru aprobarea
Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de
Gestionare a CalităŃii Aerului pentru localităŃile Turnu Măgurele şi Zimnicea.
La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului
vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind
actualizarea inventarului bunurilor care aparŃin domeniului privat al judeŃului
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 Gâdea Adrian IonuŃ, preşedintele 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 actualizarea
inventarului bunurilor care aparŃin domeniului privat al judeŃului Teleorman.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind actualizarea
inventarului bunurilor care aparŃin domeniului privat al judeŃului Teleorman.
La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului
vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind
darea în administrare unor unităŃi sanitare din judeŃ a imobilelor proprietate publică şi
privată a judeŃului în care îşi desfăşoară activitatea.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Rog pe domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism să prezinte
raportul de avizare.
Domnul Iancovici Romeo.
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 darea în
administrare unor unităŃi sanitare din judeŃ a imobilelor proprietate publică şi privată a
judeŃului în care îşi desfăşoară activitatea.
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Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în
administrare unor unităŃi sanitare din judeŃ a imobilelor proprietate publică şi privată a
judeŃului în care îşi desfăşoară activitatea.
La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind
aprobarea organigramei, a statului de funcŃii şi a Regulamentului de organizare şi
funcŃionare ale Camerei Agricole JudeŃene 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.
Nu sunt, în aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei, a statului de funcŃii şi a Regulamentului de organizare şi funcŃionare 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, a statului de funcŃii şi a Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale
Camerei Agricole JudeŃene Teleorman, pentru anul 2010.
Următorul proiect de hotărâre priveşte desemnarea unei 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 31 consilieri judeŃeni, deci jumătate
plus unu din consilierii 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.
Vă prezint expunerea de motive privind numirea temporară a directorului
Camerei Agricole JudeŃene Teleorman – instituŃie publică descentralizată, cu
personalitate juridică, în subordinea Consiliului JudeŃean Teleorman.
Rog pe domnul Gâdea Adrian IonuŃ, preşedintele comisiei juridice, să prezinte
raportul de avizare.
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Domnul Gâdea Adrian IonuŃ.
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?
Nefiind, vă rog să faceŃi propuneri.
Domnul Bălan Ilie propune să fie numit temporar director al Camerei
Agricole JudeŃene Teleorman - domnul Ştefan Petre este inginer agronom şi a mai
lucrat în acest domeniu.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Dacă mai sunt şi alte propuneri?
Nemaifiind, vă rog să completaŃi buletinele de vot cu propunerea făcută de
domnul vicepreşedinte Bălan Ilie.
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.
Din totalul de 29 voturi valabil exprimate domnul Ştefan Petre a întrunit un
număr de 25 voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă” şi un vot “nul”.
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Vă prezint proiectul de hotărâre privind numirea temporară a directorului
Camerei Agricole JudeŃene Teleorman – instituŃie publică descentralizată, cu
personalitate juridică, în subordinea Consiliului JudeŃean Teleorman.
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre privind
numirea temporară a directorului Camerei Agricole JudeŃene Teleorman – instituŃie
publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului JudeŃean
Teleorman.
La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte
Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind modificarea şi completarea
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 122 din 27 octombrie
2009.
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 Gâdea Adrian IonuŃ, preşedintele comisiei juridice.
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- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de
voturiDomnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre?
Nu sunt, în aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre privind modificarea
şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 122 din
27 octombrie 2009.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- AbŃineri ?
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea şi
completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 122 din 27
octombrie 2009.
Trecem la ultimul punct „Diverse”.
Dacă aveŃi alte probleme?
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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