
 1 

R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE łEAN  TELEORMAN 

 
 

PROCES VERBAL  
 

 al şedinŃei extraordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman  
din data de 7 decembrie 2010 

 
 

 Bună ziua, stimaŃi colegi, 
 Am convocat, astăzi, 7 decembrie a.c, Consiliul JudeŃean Teleorman, în şedinŃă 
extraordinară, prin dispoziŃia nr. 515 din 3 decembrie 2010. 

La şedinŃă participă 26 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcŃie lipsind 
domnii consilieri Gâdea Adrian IonuŃ, Iancovici Romeo, Ion Petre, Mocanu Virgil, 
Pălăduş Aurel şi Popescu Dumitru Dan, 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 publice 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 17 noiembrie 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 17 noiembrie 2010. 
Doamnelor şi domnilor,  
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale 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 bugetelor de venituri şi cheltuieli 
distincte pentru sumele alocate de la bugetul de stat, prin Ministerul 
SănătăŃii, pentru perioada 9 noiembrie – 31 decembrie 2010, unităŃilor 



 2 

sanitare publice cu paturi din judeŃul Teleorman, al căror management a 
fost preluat de Consiliul JudeŃean Teleorman. 

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

ale Consiliului JudeŃean Teleorman. 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiŃii “Centru social pentru îngrijire b ătrâni şi 
persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleaşov, judeŃul 
Teleorman”, în fază studiu de fezabilitate. 

 
4. 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 
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli distincte pentru sumele alocate de la 
bugetul de stat, prin Ministerul SănătăŃii, pentru perioada 9 noiembrie – 31 decembrie 
2010, unităŃilor sanitare publice cu paturi din judeŃul Teleorman, al căror management 
a fost preluat de Consiliul JudeŃean Teleorman. 

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. 
- Doamna łigăneşteanu Nela, secretarul comisiei urbanism. 
- 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. 
 Vreau să vă informez că noi, astăzi, punem în discuŃie aprobarea unor sume care 
au fost alocate de guvern pentru unităŃile sanitare publice cu paturi din judeŃul 
Teleorman, în condiŃiile în care la noi în judeŃ există un blocaj administrativ. 
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 Membrii consiliului de administraŃie şi consiliul judeŃean nu a putut până la 
această dată să reprezinte această autoritate datorită suspendării actelor emise de noi, 
suspendări generate de prefect. 
 În aceste condiŃii activitatea consiliului de administraŃie se desfăşoară ilegal 
acolo. 
 Vreau să ştiu dacă în sală este prezent cineva de la Spitalul JudeŃean de UrgenŃă 
din Alexandria. 
 Doamna Cătrună Florentina. 
 Da. Cătrună Florentina, manager şi Afumatu Aurelia director financiar contabil. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
 Bună ziua. Am câteva întrebări, dacă sunteŃi amabilă să răspundeŃi la ele. 
 FaŃă de data la care noi trebuia să preluăm managementul spitalului, acesta este 
exercitat la fel ca înainte, noi neputând prelua managementul acestei instituŃii. 
 ObligaŃiile instituŃiei faŃă de bugetul de stat au crescut de la 39 miliarde lei la 71 
miliarde lei. 
 Dacă sunteŃi amabilă să daŃi câteva explicaŃii consilierilor judeŃeni. 
 Doamna Afumatu Aurelia. 
 Bună ziua. Sunt directorul financiar contabil al Spitalului JudeŃean de UrgenŃă 
Alexandria. 
 Referitor la obligaŃiile de plată, acestea au crescut datorită subfinanŃării, 
respectiv nedecontării serviciilor medicale de către Casa de Asigurări de Sănătate. 
Sunt doar obligaŃii ale spitalului, deci ale angajatorului, peste contractele încheiate cu 
Casa de Asigurări de Sănătate. Avem o datorie de 8.603.718 lei, sumă care ar acoperi 
obligaŃiile către bugetul de stat şi furnizori. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
 Vă mai pun o întrebare. Tot în această perioadă în care obligaŃiile au crescut de 
la 39 miliarde lei la 71 miliarde lei, restanŃele către furnizori au scăzut cu 60 miliarde 
lei. 
 ExplicaŃi-ne această situaŃie. 
 Doamna Afumatu Aurelia. 
 Ministerul SănătăŃii şi Casa de Asigurări de Sănătate îşi recunoaşte 
subfinanŃarea spitalelor pe care o face an de an. 
 Noi suntem un spital de urgenŃă în care 90% sunt urgenŃe, noi nu putem să nu 
rezolvăm pacienŃii. Avem un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate cu un număr 
de externări pe lună, iar numărul pacienŃilor fiind mai mare, lună de lună se 
acumulează aceste datorii. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
 Întrebarea mea a fost simplă. Vreau un răspuns la fel de simplu. 
 Dumneavoastră aŃi ales să majoraŃi restanŃele către bugetul de stat şi să 
diminuaŃi cu 60 miliarde restanŃele către furnizori. 
 Doamna Afumatu Aurelia. 
 Sunt datorii care au fost recunoscute de Ministerul SănătăŃii. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
 Dacă îi permiteŃi doamnei manager să răspundă. Pentru doamna manager mai 
am o întrebare: dacă în această perioadă în care aŃi făcut tot posibilul ca cineva să nu 
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vă mişte de acolo, dacă aŃi gândit un pachet de măsuri astfel încât să diminuăm din 
datoriile financiare. 
 Doamna Cătrună Florentina. 
 Sunt manager încă în funcŃie. Au fost 86 miliarde lei datorie pe ultimii doi ani 
către furnizori plătiŃi prin arierate de către Casa de Asigurări de Sănătate şi Ministerul 
SănătăŃii. Spitalul a avut servicii realizate peste contract. 
 Datoriile vin de la materiale sanitare şi medicamente în valoare de 20 miliarde 
lei. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Ce ne-aŃi transmis dumneavoastră este o glumă? 
Noi v-am cerut o situaŃie detaliată pe capitole, iar ce aŃi transmis dumneavoastră 

este o bătaie de joc. 
Dacă aŃi fi respectat această instituŃie, aŃi fi trimis o situaŃie clară, pe capitole. 
Doamna Cătrună Florentina. 
Nu am făcut altceva decât să respectăm ce ni s-a cerut în adresă. Ştiu că am 

trimis şi pe capitole. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Dumneavoastră nu aŃi semnat această adresă, ci numai compartimentul financiar 

– contabil..  
Totuşi, mai am o întrebare. De ce continuaŃi dumneavoastră demersurile pentru 

concursul de manager la spital? De ce vă grăbiŃi? Concursul se organizează în baza 
unui regulament aprobat de preşedintele consiliului judeŃean. 

Am înŃeles că săptămâna trecută aŃi fost la prefect să atace şi dispoziŃia de 
numire a reprezentantului preşedintelui consiliului judeŃean în consiliul de 
administraŃie. 

Nimeni de aici nu are nimic cu dumneavoastră ca persoană. Ne interesează ca 
acest spital să funcŃioneze bine. ContinuaŃi să acŃionaŃi ca şi când acolo aŃi avea ceva 
de ascuns. 

În loc să avem un parteneriat aŃi decis să vă aliaŃi cu prefectul. 
De ce insistaŃi să organizaŃi concurs pentru manager cu un consiliu de 

administraŃie format din doi membrii, care este majoritatea? 
Doamna Cătrună Florentina. 
M-aŃi întrebat de ce Ńin cu tot dinadinsul să rămân în funcŃie. 
Nu Ńin cu tot dinadinsul să rămân, nu Ńin neapărat de un scaun, singura realitate 

este că am un contract de administrare care expiră la data de 3 ianuarie 2011. 
Nu eu ca manager scot postul la concurs, ci consiliul de administraŃie. 
Acel consiliu de administraŃie există, au fost suspendaŃi decât doi membri, iar 

celui de al treilea membru, desemnat de dumneavoastră, i-a fost transmis de fiecare 
dată convocatorul, dar nu a participat la nicio şedinŃă. 

Nu am nimic de ascuns. Nu am făcut decât să îmi fac meseria. 
Spitalul trebuie să aibă continuitate, cu Cătrună sau fără Cătrună.  
Până la data de 30 iunie 2010 consiliul judeŃean a ajutat spitalul în nenumărate 

rânduri. Problemele au apărut după data de 13 iulie, odată cu preluarea 
managementului unităŃilor sanitare cu paturi de către Consiliul JudeŃean Teleorman. 
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Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Din punctul meu de vedere nu este corectă afirmaŃia că, consiliul judeŃean nu a 

ajutat spitalul. 
Referitor la a doua afirmaŃie, consiliul judeŃean nu a preluat, până la această 

dată, managementul spitalului pentru că a fost atacată hotărârea de către prefect. În 
continuare managementul spitalului este exercitat de dumneavoastră şi ceilalŃi doi 
membri ai consiliului de administraŃie care nu sunt desemnaŃi de consiliul judeŃean. 
Nu puteŃi nici dumneavoastră nici o altă autoritate publică să lanseze informaŃia că 
managementul spitalului aparŃine consiliului judetean. Vă urez succes la concurs. 

Până la urmă, instanŃele vor trebui să dea o hotărâre. Aici, la judeŃ, ne-a dat 
câştig de cauză, acum suntem la Curtea de Apel Bucureşti. 

Domnul Iliescu Alexandru. 
Domnule preşedinte, în legătură cu Spitalul de UrgenŃă Alexandria, eu înŃeleg 

că la ora actuală consiliul de administraŃie este constituit din trei membri, adică doi 
reprezentanŃi ai DirecŃiei de Sănătate Publică şi un reprezentant numit prin dispoziŃia 
dumneavoastră. Am înŃeles că reprezentanŃii pe care noi i-am aprobat în şedinŃă au 
fost contestaŃi de prefectură. Ce nu am înŃeles, dar aş vrea să lămurim, cel puŃin pentru 
mine, dacă, consiliul de administraŃie are trei membri sau câŃi membri are? 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Consiliul de administraŃie trebuie să aibă cinci membri: doi membri numiŃi de 

DirecŃia de Sănătate publică, doi reprezentanŃi ai consiliului judeŃean şi unul numit de 
preşedintele consiliului judeŃean, prin dispoziŃie. 

Ulterior, dispoziŃia prin care am desemnat reprezentantul în consiliul de 
administraŃie a fost atacată parŃial, numai pentru Spitalul JudeŃean de UrgenŃă 
Alexandria. Asta înseamnă că, în ansamblu, dispoziŃia este legală. Constituirea 
consiliului de administraŃie a fost făcută din doi membrii, unul este preşedintele 
consiliului de administraŃie. 

Doi din cinci membri nu reprezintă majoritatea. 
Dacă dispoziŃia este ilegală, este toată, nu numai pentru Spitalul JudeŃean de 

UrgenŃă Alexandria. 
De ce, pentru că se doreşte să se organizeze concurs pentru ocuparea funcŃiei de 

manager. 
Domnul Iliescu Alexandru. 
Noi aprobăm astăzi ca aceşti bani să fie pentru salariile rezidenŃilor şi asigurarea 

cheltuielilor pentru desfăşurarea activităŃii programelor naŃionale de sănătate, pentru 
buna funcŃionare a UnităŃii de Primiri UrgenŃe din cadrul Spitalului JudeŃean de 
UrgenŃă Alexandria 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Este vorba de nişte drepturi salariale ce trebuie plătite. Trebuie să spunem 

lucrurile aşa cum sunt în realitate. Managementul nu este al nostru. 
Domnul Iliescu Alexandru. 
Referitor la manager, după câte ştiu eu, cei care au contract, rămân în continuare 

până la expirarea acestuia. În speŃă, doamna Cătrună rămâne până pe 3 ianuarie 2011, 
iar dumneavoastră, ca preşedinte, aveŃi obligaŃia să desemnaŃi un manager interimar, 
până la ocuparea postului prin concurs. 
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Dacă doamna Cătrună a făcut ceva ilegal acolo, să răspundă. Mă surprinde 
atitudinea doamnei faŃă de consiliul judeŃean când s-au solicitat documente. 

Dumneavoastră, prin lege, sunteŃi în subordinea consiliului judeŃean. În 
momentul în care şefii dumneavoastră vă solicită un document, mă surprinde că nu 
daŃi curs solicitării. 

Doamnă manager, la ora actuală, organul ierarhic superior este consiliul 
judeŃean pentru cele şapte spitale preluate. Nu trebuie să-mi daŃi explicaŃii. Eu vă dau 
recomandări până pe 3 ianuarie 2011. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
IntervenŃia dumneavoastră, doamna Cătrună, în cadrul consiliului judeŃean s-a 

încheiat. Vă rog să închideŃi microfonul. 
Este o şedinŃă de consiliu judeŃean. Aici vorbesc consilierii judeŃeni şi, în 

situaŃii deosebite, pot lua cuvântul alŃi invitaŃi. Regulamentul acestui consiliu judeŃean 
este foarte clar şi foarte strict şi trebuie respectat. 

Domnul Iliescu Alexandru. 
Doamna manager, eu m-am referit la faptul că acel document trebuia semnat de 

dumneavoastră sau de înlocuitorul dumneavoastră, nu numai de şeful 
compartimentului financiar contabil. 

Domnule preşedinte, este regretabil că în judeŃul nostru se întâmplă ce se 
întâmplă. Toate neajunsurile se datorează subfinanŃării serviciile medicale sunt tratate 
prost, cu bani puŃini, dar sunt şi spitale avantajate, şi dau exemplu Spitalul de 
Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede. Acolo au fost majorate tarifele. Este un lucru 
bun, dar să nu se majoreze în detrimental celorlalte. 

Banii nu vin pe fiecare spital. Casa de Asigurări de Sănătate, care face repartiŃia, 
a făcut o mare eroare în anii 2009 şi 2010. 

Criteriul de repartizare a fondurilor către spitale este eronat. Asta se vede prin 
dezechilibrele care apar în bugetele de venituri şi cheltuieli ale spitalelor. 

Principalul criteriu este adresabilitatea. Prin lege, pacientul are dreptul să îşi 
aleagă medicul şi spitalul. Consiliul de administraŃie are pârghia numărul 1. Aprobă 
bugetele şi organizează concursurile pentru ocuparea funcŃiei de manager. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
La următoarea şedinŃă a consiliului judeŃean, am să dau tuturor consilierilor 

judeŃeni toate adresele primite de la Spitalul JudeŃean de UrgenŃă Alexandria. 
Dacă mai doreşte cineva să intervină. 
Domnul Şuică Iulian. 
Nedumerirea mea este legată de anexa nr. 5. La poziŃia 6, unde apare o sumă 

foarte mare, 5.702 mii lei – investiŃii în condiŃiile legii, la Spitalul de 
Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede. Pentru ce sunt acei bani? 

Domnul Năstăsescu. 
Sunt directorul medical interimar la Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de 

Vede. Este vorba de finalizarea spitalului care trebuia realizată în anul 2009, dar 
datorită problemelor cu proiectarea şi problemelor cu cei care construiesc, nu am 
reuşit acest lucru. 

A mai rămas un corp, policlinica şi blocul administrative, precum şi alte lucrări 
pe care proiectantul nu ne-a permis să le facem, deşi am avut bani. Vreau să vă spun 
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că până la această dată nu am avut un deviz general. Am înŃeles că aceşti bani au fost 
blocaŃi. 

Până acum s-au făcut lucrări pe dispoziŃie de şantier şi nu ştiu dacă este legal. 
La ora aceasta, chiar dacă banii s-ar debloca, nu cred că putem să contractăm 

lucrări. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Dacă mai doreşte cineva să intervină? 
Vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi 

cheltuieli distincte pentru sumele alocate de la bugetul de stat, prin Ministerul 
SănătăŃii, pentru perioada 9 noiembrie – 31 decembrie 2010, unităŃilor sanitare publice 
cu paturi din judeŃul Teleorman, al căror management a fost preluat de Consiliul 
JudeŃean Teleorman,. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
Cu 26 voturi „pentru” şi 1 „abŃinere” (domnul preşedinte Liviu Nicolae 

Dragnea) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli distincte pentru sumele alocate de la bugetul de stat, prin Ministerul 
SănătăŃii, pentru perioada 9 noiembrie – 31 decembrie 2010, unităŃilor sanitare publice 
cu paturi din judeŃul Teleorman, al căror management a fost preluat de Consiliul 
JudeŃean Teleorman. 

La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru 
modificarea organigramei şi a statului de funcŃii ale 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. 

Nu sunt, în aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
organigramei şi a statului de funcŃii ale Consiliului JudeŃean 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 pentru modificarea 

organigramei şi a statului de funcŃii ale Consiliului JudeŃean Teleorman. 
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La punctul trei de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Bălan 
Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea documentaŃiei tehnico-
economice pentru obiectivul de investiŃii “Centru social pentru îngrijire bătrâni şi 
persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleaşov, judeŃul Teleorman”, în fază 
studiu de fezabilitate. 

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. 
- Doamna łigăneşteanu Nela, secretarul comisiei urbanism. 
- 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 
documentaŃiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiŃii “Centru social pentru 
îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleaşov, judeŃul 
Teleorman”, în fază studiu de fezabilitate, 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 

documentaŃiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiŃii “Centru social pentru 
îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleaşov, judeŃul 
Teleorman”, în fază studiu de fezabilitate. 

 
Urmează punctul 4 „Diverse”. 
Dacă aveŃi alte probleme? 

  
Domnul Iliescu Alexandru. 

 Aş avea o rugăminte către consiliul judeŃean. Având în vedere că noi suntem 
aproape de terminarea lucrărilor la drumul din Nord - Estul judeŃului, la Gratia, spre 
autostrada Bucureşti – Piteşti, ar fi bine să trimitem o scrisoarea Consiliului JudeŃean 
DâmboviŃa pentru a afla stadiul lucrărilor. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
 Am trimis scrisori şi n-am primit nici un răspuns. Aşteptăm în continuare. 
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 Din păcate asistăm şi noi ca toată lumea la această situaŃie. 
 Este o mare mâhnire. 
 Acest proiect a fost gândit pentru amândouă judeŃele, Teleorman şi DâmboviŃa. 
Preşedintele de atunci a lucrat cu noi, proiectul a fost aprobat în acelaşi timp. 
 Nu reuşesc să-mi dau seama de ce este generată această întârziere. 
 Aşa şi la Drăgăneşti Vlaşca, proiectul pentru drumul spre Giurgiu a fost 
conceput împreună şi a fost făcut doar de noi. 
 Facem demersuri în continuare. 
 Ministerul intenŃionează să nu mai permită autorităŃilor locale să organizeze 
licitaŃii pentru drumuri, acestea urmând să fie făcute de catre minister, inclusiv pentru 
comune şi sate, nu ştiu cât de legal va fi, dar vom vedea. 
 Doamna Tîrnăcop Aurica. 
 Am şi eu o propunere, având în vedere că vin sărbătorile, şedinŃa ordinară să fie 
programată mai devreme pentru că fiecare ne facem un program. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
 Vom Ńine cont de propunerea dumneavoastră şi şedinŃa ordinară a consiliului 
judeŃean va fi programată în timp util. 

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

PREŞEDINTE,                                                SECRETAR AL JUDEłULUI,   
                 
    Liviu Nicolae Dragnea                       Silvia Oprescu     
 


