
 

R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE łEAN  TELEORMAN 

 
 

PROCES VERBAL  
 al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman  

din data de 29 octombrie 2010, orele 11,00 
 

  
 Bună ziua, stimaŃi colegi 
 
 Am convocat, prin dispoziŃia nr. 430 din 22 octombrie 2010, Consiliul JudeŃean 
Teleorman în şedinŃă ordinară astăzi, 29 octombrie a.c. 

La şedinŃă participă 30 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcŃie lipsind 
domnii consilieri Mocanu Virgil şi Gâdea Adrian IonuŃ, 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 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 30 septembrie 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 30 septembrie 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 rectificarea bugetului propriu al jude Ńului pe anul 

2010. 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1,2,3,5 şi 6 la   hotărârea  

Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 24 din 10 martie 2010. 
 



 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice 
pe anul 2011 pentru aparatul de specialitate al Consiliului JudeŃean 
Teleorman,  DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 
Teleorman, Serviciul Public Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor Teleorman  
precum şi pentru Camera Agricolă JudeŃeană Teleorman. 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenŃei Comisei tehnice de 
amenajarea teritoriului şi de urbanism a judeŃului Teleorman şi a 
Regulamentului de organizare şi funcŃionare al acesteia. 

 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude Ńean 

Teleorman nr. 125 din 31 octombrie 2008. 
 
6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea ,, Strategiei de dezvoltare durabil ă a 

judeŃului Teleorman 2010 – 2020”. 
 
7. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Jude Ńean Teleorman pentru 

racordarea la reŃeaua de alimentare cu gaze naturale a imobilului situat în 
municipiul Alexandria strada Ion Creangă nr.52 – 54, proprietate publică a 
judeŃului Teleorman. 
 

8. Diverse. 
 

După publicarea, în presă, a proiectului ordinii de zi au apărut două probleme: 
1. Necesitatea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind 

aprobarea componenŃei Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi de urbanism a 
judeŃului Teleorman şi a Regulamentului de organizare şi funcŃionare al acesteia, 
deoarece nu toate instituŃiile abilitate de a ne comunica specialişti în domeniu au 
răspuns până în prezent. 

2. Suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 76 din 15 iunie 2010 privind 
aprobarea Acordului de parteneriat între judeŃul Teleorman, prin Consiliul JudeŃean 
Teleorman, cu comuna Saelele, prin Consiliul Local Saelele, şi DirecŃia Generală de 
AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Teleorman, în vederea realizării obiectivului 
“Centrul social pentru îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, 
sat Pleaşov, judeŃul Teleorman”, deoarece cota T.V.A. a fost majorată de la 19% la 
24%, fapt ce a condus la modificarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile şi, implicit a 
valorii proiectului, ce urmează a fi depus la A.D.R. Sud Muntenia la începutul lunii 
noiembrie a.c.. 

Supun la vot proiectul ordinii de zi cu modificarea şi completarea propusă.  
- 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 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. 
Vă mulŃumesc. 

 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 punctul doi de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad 
Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea anexelor nr. 
1,2,3,5 şi 6 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. 
Vă mulŃumesc. 



 

 
 Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
  Nu sunt, în aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexelor nr. 1,2,3,5 şi 6 la  hotărârea  Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 24 din 10 
martie 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 
anexelor nr. 1,2,3,5 şi 6 la   hotărârea  Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 24 din 10 
martie 2010. 

La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice pe anul 2011 pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului JudeŃean Teleorman,  DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială 
şi ProtecŃia Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de EvidenŃă a 
Persoanelor Teleorman  precum şi pentru Camera Agricolă JudeŃeană 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. 

 Vă mulŃumesc. 
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre? 
Nu sunt, în aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Planului de ocupare a funcŃiilor publice pe anul 2011 pentru aparatul de specialitate al 
Consiliului JudeŃean Teleorman,  DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor 
Teleorman  precum şi pentru Camera Agricolă JudeŃeană 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 
Planului de ocupare a funcŃiilor publice pe anul 2011 pentru aparatul de specialitate al 
Consiliului JudeŃean Teleorman,  DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor 
Teleorman  precum şi pentru Camera Agricolă JudeŃeană Teleorman. 

La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte 
Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 125 din 31 octombrie 2008.  

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. 

 Vă mulŃumesc.  
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 

Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 125 din 31 octombrie 2008.   
Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 125 din 31 octombrie 2008. 

La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului 
vicepreşedinte Bălan Ilie, pentru a prezenta  expunerea de motive privind aprobarea ,, 
Strategiei de dezvoltare durabilă a judeŃului Teleorman 2010 – 2020”. 
  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. 
Vă mulŃumesc. 

 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 
,,Strategiei de dezvoltare durabilă a judeŃului Teleorman 2010 – 2020” 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 ,, 
Strategiei de dezvoltare durabilă a judeŃului Teleorman 2010 – 2020”. 

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 racordarea la reŃeaua de alimentare cu gaze naturale a 
imobilului situat în municipiul Alexandria strada 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. 
Vă mulŃumesc. 

 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 racordarea la reŃeaua de alimentare cu gaze 
naturale a imobilului situat în municipiul Alexandria strada Ion Creangă nr.52 – 54, 
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 racordarea la reŃeaua de alimentare cu gaze 
naturale a imobilului situat în municipiul Alexandria strada Ion Creangă nr.52 – 54, 
proprietate publică a judeŃului Teleorman. 

La următorul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte 
Bălan Ilie, pentru a prezenta  expunerea de motive pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 76 din 15 iunie 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. 
Vă mulŃumesc. 

 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 Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 76 din 15 iunie 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 şi 
completarea Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 76 din 15 iunie 2010. 
 Proiectele de hotărâre au fost epuizate. 
 În mapa de lucru aŃi avut o diplomă aniversară de la Filiala Teleorman a 
Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere „General David Praporgescu” acordată cu 
prilejul împlinirii a 85 de ani de la înfiinŃarea primei structuri asociative a Cadrelor 
Militare în Rezervă şi în Retragere şi a 20 de ani de la reluarea activităŃii. 
 

Trecem la ultimul punct „Diverse” 
Dacă aveŃi alte probleme? 

 Domnul Simionescu Adrian. 
 Domnule preşedinte, nu ştiu dacă este echitabil. Dacă eu sau un coleg al meu nu 
mai suntem membri ai partidului pe a cărui listă am candidat la funcŃia de consilier, ne 
pierdem calitatea de consilieri judeŃeni. Dacă un primar nu mai este membru al 
partidului respectiv, el continuă să ocupe funcŃia de de primar. De ce? 
 Unde şi cine va începe acŃiunea de soluŃionare a acestei situaŃii? 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 Cui aŃi adresat această întrebare? 
 Domnul Simionescu Adrian. 
 Colegilor şi dumneavoastră. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
 DiscuŃia a început cu cine poate să facă asta. 
 Parlamentul şi, în final, modificarea ConstituŃiei. 
 Nu văd de ce sunteŃi supărat pentru că parlamentul funcŃionează bine, legal, 
corect, fiecare parlamentar îşi exprimă votul, sunt liberi. Asta e situaŃia. Vă poate 
părea ciudat mai ales pentru unii consilieri judeŃeni care au experienŃă mai mare în 
acest consiliu, ei sunt obişnuiŃi să vină la şedinŃe, să voteze. Asta este România zilelor 
noastre. 
 Vreau să vă informez că raportul comisiei de control a consiliului judeŃean 
referitor la activitatea desfăşurată la Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, a 
fost trimis la parchet zilele trecute pentru că, Consiliul JudeŃean Teleorman nu este 
abilitat să facă cercetări de aici înainte. Colegii noştri care au făcut parte din comisie 



 

au considerat că este posibil să fi fost fapte de natură penală şi ei nu au pregătirea 
necesară pentru a le cerceta. 
 Nici nu am foarte mari speranŃe că va fi analizat, dar noi am respectat legea ceea 
ce este foarte bine. Parchetul să constate dacă este infracŃiune. 
 Aici, la nivelul nostru, legea este respectată. 
 De asemenea, vreau să vă informez că la Spitalul JudeŃean de UrgenŃă 
Alexandria, deşi legea a prevăzut ca managementul spitalului să fie preluat de 
consiliul judeŃean, aceasta nu este luată în seamă şi nu am putut să ocupăm locurile în 
consiliul de administraŃie pentru că hotărârea noastră a fost atacată şi suspendată. 
InstanŃa de la Alexandria ne-a dat dreptate, procesul va continua la Curtea de Apel 
Bucureşti. 
 Până atunci, conducerea spitalului este asigurată de aceeaşi persoană care face 
în continuare achiziŃii publice, face angajări. Aşteptăm şi decizia CurŃii de Apel 
Bucureşti. 
 Probabil până la următoarea şedinŃă vom avea şi alte informaŃii. 
 Vă doresc un week-end plăcut şi până la următoarea şedinŃă din noiembrie, vă 
spun “la revedere”. 
 Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinŃei şi vă mulŃumesc 
pentru participare. 
 
 
 
 
   PREŞEDINTE,                                                     SECRETAR AL JUDEłULUI,  
 
Liviu Nicolae Dragnea                                      Silvia Oprescu     
 


