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R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE łEAN  TELEORMAN 

 
 

PROCES VERBAL  
 şedinŃa ordinară a Consiliului JudeŃean Teleorman  

din data de 10 martie 2010 
 

  
 Bună ziua, stimaŃi colegi, 
 
 Consiliul JudeŃean Teleorman a fost convocat în şedinŃă ordinară astăzi, 10 
martie 2010, prin dispoziŃia nr. 58 din 4 martie a.c. 

La şedinŃă sunt prezenŃi 31 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcŃie 
lipsind domnul Mocanu Virgil, 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 şi prin inserare pe site-ul Consiliului 
judeŃean. 

 
La lucrările consiliului participă directorii direcŃiilor, unii funcŃionari publici din 

aparatul de specialitate al Consiliului judeŃean şi conducătorii 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 25 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 ordinare a 

Consiliului JudeŃean din 25 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 bugetului propriu al jude Ńului 

Teleorman pe anul 2010. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a 
numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2010 ale 
institu Ńiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului JudeŃean 
Teleorman. 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activit ăŃilor, 

manifestărilor, competi Ńiilor şi acŃiunilor cultural-sportive şi de tineret, 
religioase, educative şi de divertisment-recreere care se organizează şi 
finanŃează de Consiliul JudeŃean Teleorman în anul 2010. 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 

documentaŃiei tehnice pentru obiectivul „Reabilitare Spital JudeŃean de 
UrgenŃă – Alexandria”, judeŃul Teleorman”, în faza proiect tehnic. 

 
5. Diverse. 
 

Înainte de a supune la vot proiectul ordinii de zi, a apărut necesitatea 
introducerii proiectului „Reabilitare Spital de Urg enŃă Alexandria, judeŃul 
Teleorman” şi, din dorin Ńa de a respecta termenul de predare care este 11 martie 
a.c., vă propun introducerea, la punctul cinci, a acestui proiect de hotărâre 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude Ńean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 
2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitare Spital de UrgenŃă Alexandria, 
judeŃul Teleorman” şi a cheltuielilor necesare implementării. 
 Astfel, punctul „Diverse” devine punctul şase. 

Supun la vot introducerea acestui proiect de hotărâre pe ordinea de zi. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat. 
 

Acum, vă supun la vot proiectul ordinii de zi cu modificarea şi completarea 
aprobată.  

- 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.  

Domnul Vrăjitoarea Emilian. 
Înainte de a intra în problemele de la ordinea de zi am o propunere. Să nu se mai 

prezinte expunerile de motive deoarece materialele au fost analizate şi dezbătute în  
comisiile de specialitate şi nu s-au ridicat probleme. 
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Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Supun la vot propunerea domnului Vrăjitoarea Emilian. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

În unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată. 
La primul punct de la ordinea de zi avem aprobarea bugetului propriu al 

judeŃului Teleorman 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 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 prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului propriu al judeŃului Teleorman 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 aprobarea 
bugetului propriu al judeŃului Teleorman pe anul 2010. 

La punctul doi de pe ordinea de zi avem proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului 
salariilor de bază pe anul 2010 ale instituŃiilor şi serviciilor publice din subordinea 
Consiliului 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 Gâdea Adrian IonuŃ, preşedintele comisiei juridice. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

unanimitate de voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism. 
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- 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 aprobarea 

bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de 
bază pe anul 2010 ale instituŃiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului 
JudeŃean Teleorman. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de 
bază pe anul 2010 ale instituŃiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului 
JudeŃean Teleorman. 

La punctul trei de la ordinea de zi se află proiectul privind aprobarea 
Programului activităŃilor, manifestărilor, competiŃiilor şi acŃiunilor cultural-sportive şi 
de tineret, religioase, educative şi de divertisment-recreere care se organizează şi 
finanŃează de Consiliul JudeŃean Teleorman în 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 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 aprobarea 
Programului activităŃilor, manifestărilor, competiŃiilor şi acŃiunilor cultural-sportive şi 
de tineret, religioase, educative şi de divertisment-recreere care se organizează şi 
finanŃează de Consiliul JudeŃean Teleorman în anul 2010. 

 
 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 aprobarea 
Programului activităŃilor, manifestărilor, competiŃiilor şi acŃiunilor cultural-sportive şi 
de tineret, religioase, educative şi de divertisment-recreere care se organizează şi 
finanŃează de Consiliul JudeŃean Teleorman în anul 2010. 

 
La punctul patru de la ordinea de zi avem aprobarea indicatorilor tehnico-

economici şi a documentaŃiei tehnice pentru obiectivul „Reabilitare Spital JudeŃean de 
UrgenŃă – Alexandria”, judeŃul Teleorman”, în faza proiect tehnic. 

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. 
 Domnul vicepreşedinte Bălan Ilie. 
 La art. 2 s-a strecurat o greşeală de calcul la valoarea totală (inclusiv TVA) la 
transformarea din lei în euro unde în loc de 20.169,02 mii euro trebuie să fie 
20.376,82 mii euro, iar la  C+M = în loc de 14.623,07 mii euro să se treacă 14.623,12 
mii euro. 
 Celelalte valori rămân neschimbate.  
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
 Deci, e o greşeală de calcul. 
 S-a greşit calculul când s-a făcut transformarea din lei în euro. 
 Doamna Frăsineanu Fulvia. 
 Citind raportul de specialitate şi lecturând expunerea de motive am constatat că 
se face o vorbire atât de vastă la lucruri la care s-a mai făcut referire, obiective 
generale şi obiective specifice, iar despre datele tehnice ni se dau aşa de putine 
informaŃii. Rugămintea mea este de a ni se prezenta date tehnice cu privire la acest 
proiect. Trebuie să se Ńină cont că aprobăm indicatorii tehnici ai unui proiect. În ce 
constă acest proiect tehnic? Să ne fie puse la dispoziŃie lucrările care urmează a fi 
făcute în vederea realizării reabilitării spitalului. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Este corectă observaŃia. O să revenim până la sfârşitul şedinŃei cu o listă a 

lucrărilor. 
După aceste observaŃii vă prezint proiectul de hotărâre, cu modificarea făcută de 

domnul Bălan Ilie, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
documentaŃiei tehnice pentru obiectivul „Reabilitare Spital JudeŃean de UrgenŃă – 
Alexandria”, judeŃul Teleorman”, în faza proiect tehnic. 

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

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici şi a documentaŃiei tehnice pentru obiectivul 
„Reabilitare Spital JudeŃean de UrgenŃă – Alexandria”, judeŃul Teleorman”, în faza 
proiect tehnic. 

La punctul cinci de la ordinea de zi avem modificarea Hotărârii Consiliului 
JudeŃean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitare 
Spital de UrgenŃă Alexandria, judeŃul Teleorman” şi a cheltuielilor necesare 
implementării. 

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 modificarea 
Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009 privind aprobarea 
proiectului „Reabilitare Spital de UrgenŃă Alexandria, judeŃul Teleorman” şi a 
cheltuielilor necesare implementării. 

 
 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. 87 din 3 iulie 2009 privind aprobarea 
proiectului „Reabilitare Spital de UrgenŃă Alexandria, judeŃul Teleorman” şi a 
cheltuielilor necesare implementării. 

 
Trecem la ultimul punct „Diverse”. 

  
 Domnul Vrăjitoarea Emilian. 
 Vă rog să-mi permiteŃi să supun atenŃiei dumneavoastră următoarea problemă: 
la Grupul Şcolar Tehnic Alexandria acoperişul este realizat din plăci de azbociment pe 
suport metalic, normele Uniunii Europene nu permit un astfel de acoperiş. La această 
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dată, la ultimul etaj al clădirii curge apă în şcoală datorită topirii zăpezii. Acoperişul 
are o vechime de peste 30 de ani, iar acum este degradat în proporŃie de peste 50% . 
 Vă rog să sprijiniŃi această instituŃie, în rezolvarea acestei probleme. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
 PuteŃi vorbi cu cei de acolo să ne transmită o situaŃie, să depună o documentaŃie 
şi o solicitare în acest sens? 
 Domnul Vrăjitoarea Emilian. 
 Am vorbit cu domnul Chivu de la Primăria municipiului Alexandria şi sper, ca 
până la sfârşitul lunii să primiŃi documentaŃia. 

Normele europene nu ne mai permit un acoperiş din plăci de azbociment. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Să facem o discuŃie şi cu primăria şi cu conducerea Grupului Şcolar Tehnic. 
 
Dacă mai sunt observaŃii sau propuneri pentru punctul “Diverse”.? 

 
 Nefiind alte probleme şi epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările 
şedinŃei şi vă mulŃumesc pentru participare. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEłULUI,   
                 
    Liviu Nicolae Dragnea                     Silvia Oprescu     
 


