
 

R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE łEAN  TELEORMAN 

 
 

PROCES VERBAL  
 al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman  

din data de 23 martie 2011 
 

  
Bună ziua, stimaŃi colegi, 

 Consiliul JudeŃean Teleorman a fost convocat în şedinŃă ordinară astăzi, 23 
martie 2011, prin dispoziŃia nr. 100 din 15 martie a.c.. 

La şedinŃă participă 30 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcŃie lipsind 
domnii Mocanu Virgil şi Vătafu Teodor Cătălin, 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 cunoştinŃa dumneavoastră şi a locuitorilor 
judeŃului Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat şi pe site-ul Consiliului 
judeŃean. 

 
Participă, în calitate de invitaŃi, directori ai direcŃiilor şi funcŃionari publici din 

aparatul de specialitate al Consiliului judeŃean, conducători ai unor instituŃii 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 25 februarie 2011, 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 25 februarie 2011. 
 

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, a fost întocmit următorul proiect al ordinii de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. “Piscicola 

Teleorman” S.R.L. 
 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului 

JudeŃean Teleorman nr. 81 din 13 iulie 2010 privind majorarea capitalului 
social al S.C. “Piscicola Teleorman” S.R.L, prin aport în natur ă. 

 



 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al jude Ńului, pe 
anul 2011. 

 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar pentru  

persoanele adulte cu handicap asistate în centrele de îngrijire şi asistenŃă şi 
în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatric ă din cadrul 
DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Teleorman. 

 
6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul priv at în 

domeniul public al judeŃului Teleorman. 
 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind 
reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care apar Ńin domeniului 
public al judeŃului Teleorman. 

 
8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Teleorman a unor imobile, 
proprietate publică a judeŃului. 

 
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude Ńean 

Teleorman nr. 79 din 9 iulie 2008 privind aprobarea delegării gestiunii 
Contractului-Cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
judeŃean de persoane prin curse regulate şi a tarifelor utilizate de către unii 
operatori de transport. 

 
10.  Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Jude Ńean 

Teleorman nr. 9 din 19 ianuarie 2011. 
 

11.  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 2011. 

 
12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea caietelor de obiective în vederea 

desfăşurării concursurilor de proiecte de management la institu Ńiile de 
cultur ă din subordinea Consiliului JudeŃean Teleorman. 

 
13.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local privind 

implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism 
şi de amenajare a teritoriului a judeŃului Teleorman. 

 
14.  Diverse. 



 

 
NOTĂ: 
După publicarea în presă a proiectului ordinii de zi, Administra Ńia 

Fondului pentru Mediu, a comunicat avizul Comisiei tehnico-economice a 
Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru finan Ńare cu suma de 705.113,82 lei 
din fondul pentru mediu în vederea împăduririi a 20 ha. teren degradat în 
localitatea Mavrodin, fapt pentru care vă propun să introducem la punctul 14 
din ordinea de zi, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii  
Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 118 din 30 septembrie 2009, iar punctul 
,,Diverse” să devină punctul nr. 15. 

 
Supun la vot completarea ordinii de zi cu acest proiect de hotărâre.  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi. 
 
Cu această completare, supun la vot proiectul ordinii de zi.  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi cu completarea 

solicitată. 
 
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 majorarea 
capitalului social al S.C. “Piscicola Teleorman” S.R.L. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
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, vă rog să le 
prezentaŃi. 

 
 

Nu sunt, în aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre privind majorarea 
capitalului social al S.C. “Piscicola Teleorman” S.R.L, 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 majorarea 

capitalului social al S.C. “Piscicola Teleorman” S.R.L. 
La punctul doi de la ordinea de zi domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu 

ne va prezenta expunerea de motive pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului 
JudeŃean Teleorman nr. 81 din 13 iulie 2010 privind majorarea capitalului social al 
S.C. “Piscicola Teleorman” S.R.L, prin aport în natură. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
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, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nu sunt, în aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
art. 1 al Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 81 din 13 iulie 2010 privind 
majorarea capitalului social al S.C. “Piscicola Teleorman” S.R.L, prin aport în natură, 
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 art. 

1 al Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 81 din 13 iulie 2010 privind 
majorarea capitalului social al S.C. “Piscicola Teleorman” S.R.L, prin aport în natură. 

La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint raportul privind rectificarea 
bugetului propriu al judeŃului, pe anul 2011. 

Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 
să prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, comisia 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 2011, 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 2011. 
La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte 

Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 

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, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nu sunt, în aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 51 din 20 mai 2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, 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. 51 din 20 mai 2009, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

La punctul cinci de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
stabilirea costului mediu lunar pentru persoanele adulte cu handicap asistate în 
centrele de îngrijire şi asistenŃă şi în centrele de recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
Copilului 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, vă rog să le 
prezentaŃi. 

Nu sunt, în aceste condiŃii vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea 
costului mediu lunar pentru persoanele adulte cu handicap asistate în centrele de 
îngrijire şi asistenŃă şi în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică din 
cadrul 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 stabilirea 

costului mediu lunar pentru persoanele adulte cu handicap asistate în centrele de 
îngrijire şi asistenŃă şi în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică din 
cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Teleorman. 

La punctul şase de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Vlad 
Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive privind trecerea unui imobil din 
domeniul privat în domeniul public al judeŃului Teleorman. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 

Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 
să prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, comisia 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 trecerea unui 
imobil din domeniul privat în domeniul public al judeŃului Teleorman, în vederea 
aprobării. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

 



 

În unanimitate s-a aprobat proiectul de hotărâre privind trecerea unui imobil din 
domeniul privat în domeniul public al judeŃului Teleorman. 

La punctul şapte de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte 
Vlad Eugen Ovidiu pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea şi 
completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 45 din 21 
mai 2001 privind reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care aparŃin 
domeniului public al judeŃului Teleorman. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 

Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 
să prezinte rapoartele de avizare 

- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, comisia 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 anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 45 din 21 
mai 2001 privind reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care aparŃin 
domeniului public al 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 pentru modificarea şi 

completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 45 din 21 
mai 2001 privind reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care aparŃin 
domeniului public al judeŃului Teleorman. 

 
 
 

La punctul opt de la ordinea de zi domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu 
ne va prezenta expunerea de motive privind darea în administrare DirecŃiei Generale 
de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Teleorman a unor imobile, proprietate 
publică a judeŃului. 
 Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 

Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 
să prezinte rapoartele de avizare 



 

- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, comisia 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 darea în 
administrare DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Teleorman 
a unor imobile, proprietate publică a judeŃului, 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 darea în 

administrare DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Teleorman 
a unor imobile, proprietate publică a judeŃului. 

La punctul nouă de la ordinea de zi domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu 
va prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului JudeŃean 
Teleorman nr. 79 din 9 iulie 2008 privind aprobarea delegării gestiunii Contractului-
Cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeŃean de persoane prin 
curse regulate şi a tarifelor utilizate de către unii operatori de transport. 

 
Rog preşedinŃii comisiei economice şi urbanism, să prezinte rapoartele de 

avizare 
- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, comisia 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. 79 din 9 iulie 2008 privind aprobarea 
delegării gestiunii Contractului-Cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport 



 

public judeŃean de persoane prin curse regulate şi a tarifelor utilizate de către unii 
operatori de transport, 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 

Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 79 din 9 iulie 2008 privind aprobarea 
delegării gestiunii Contractului-Cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public judeŃean de persoane prin curse regulate şi a tarifelor utilizate de către unii 
operatori de transport. 

La punctul zece de la ordinea de zi domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu 
ne va prezenta expunerea de motive pentru completarea Hotărârii Consiliului JudeŃean 
Teleorman nr. 9 din 19 ianuarie 2011. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 

să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, comisia 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 completarea 
Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 9 din 19 ianuarie 2011, 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 completarea 

Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 9 din 19 ianuarie 2011. 
La punctul 11 de la ordinea de zi domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu va 

prezenta expunerea de motive 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 2011. 

Rog preşedinŃii comisiei economice şi juridice, să prezinte rapoartele de avizare 



 

- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică 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 
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 2011, 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 

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 2011. 

La punctul 12 de la ordinea de zi tot domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu 
va prezenta expunerea de motive privind aprobarea caietelor de obiective în vederea 
desfăşurării concursurilor de proiecte de management la instituŃiile de cultură din 
subordinea Consiliului JudeŃean Teleorman. 

Rog preşedinŃii comisiei economice şi juridice, să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică 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 
caietelor de obiective în vederea desfăşurării concursurilor de proiecte de management 
la instituŃiile de cultură din subordinea 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 privind aprobarea 

caietelor de obiective în vederea desfăşurării concursurilor de proiecte de management 
la instituŃiile de cultură din subordinea Consiliului JudeŃean Teleorman. 

La punctul 13 de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive pentru 
aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului a judeŃului Teleorman. 

Rog comisia juridică şi urbanism, să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, comisia 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 aprobarea 
Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului 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 pentru aprobarea 

Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului 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 Hotărârii 
Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 118 din 30 septembrie 2009. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea 
Rog preşedinŃii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 

să prezinte rapoartele de avizare 
- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate 
de voturi. 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
- Domnul Iancovici Romeo, comisia 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. 118 din 30 septembrie 2009, 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 

Hotărârii Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 118 din 30 septembrie 2009. 
 
Trecem la ultimul punct „Diverse”. 
 
Vreau să supun atenŃiei şi dezbaterii dumneavoastră o solicitare a InstituŃiei 

Prefectului JudeŃului Teleorman. 
Am primit de la InstituŃia Prefectului judeŃului Teleorman o adresă referitoare la 

Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 3/2011 privind repartizarea pe unităŃi 
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA alocate judeŃului Teleorman prin 
bugetul de stat pe anul 2011 pentru finanŃarea cheltuielilor privind drumurile judeŃene 
şi comunale. 

 InstituŃia Prefectului JudeŃului Teleorman ne transmite că această hotărâre nu 
respectă condiŃiile de legalitate în sensul că, spune această instituŃie, drumurile 
judeŃene reprezintă 72% din totalul drumurilor, iar 38% drumuri comunale , procentul 
de reabilitare fiind 69% pentru drumurile judeŃene şi 31% pentru drumurile comunale. 

Mai spune aici că solicitarea vine în sprijinul colectivităŃilor locale defavorizate. 
Am transmis la vremea respectivă un răspuns acestei instituŃii, prin care am 

comunicat că la prima şedinŃă ordinară a Consiliului JudeŃean Teleorman, voi supune 
dezbaterii consilierilor judeŃeni această solicitare. 

Eu v-am informat atunci despre întâlnirea pe care am avut-o cu primarii. La 
sugestia InstituŃiei Prefectului JudeŃului Teleorman, majoritatea primarilor au solicitat 
sume uriaşe, totalul fiind undeva la 2.000 mild. lei şi cea mai mare parte se referea la 
drumurile locale, adică la uliŃe, ceea ce nu făcea obiectul alocării acestui fel de 
fonduri. 

CompetenŃa de repartizare a sumelor respective revine consiliului judeŃean şi 
aceasta implică faptul că decizia de oportunitate revine autorităŃilor locale, asta este 
legea. 

Probabil că se urmăreşte ca şi această hotărâre să fie blocată ceea ce 
influenŃează dezvoltarea judeŃului. 

Eu ridic această problemă pentru dezbatere, după care supun la vot solicitarea 
InstituŃiei Prefectului JudeŃului Teleorman. 

łinând cont de autonomia autorităŃilor locale această acŃiune este abuzivă. 
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 



 

Eu am fost iniŃiatorul acestui proiect de hotărâre. La elaborarea lui am prezentat 
o documentaŃie complexă. Am ajuns la concluzia că în baza documentelor transmise 
de către primari se pot repartiza bani şi pentru drumurile judeŃene şi pentru drumurile 
locale, pentru drumurile care au documentaŃiile în lucru. 

InstituŃia Prefectului a făcut un calcul strict aritmetic, fără nici o legătură cu 
solicitările primarilor şi nu a Ńinut cont de solicitările autorităŃilor locale. 

Am pregătit pentru comisii un material complex care a stat la baza adoptării 
proiectului de hotărâre nr. 3, care a fost aprobată de noi în unanimitate de voturi. 

Şi eu susŃin ideea că hotărârea nu poate fi modificată în baza unui calcul strict 
aritmetic. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
În această adresă, InstituŃia Prefectului ne şi ajută în sensul că ne spune că 

singurul criteriu obiectiv de repartizare este starea şi lungimea drumurilor, neŃinând 
cont de programul de dezvoltare a judeŃului, iar după ce face nişte calcule, ca să nu ne 
mai chinuim, ne şi spune cum să repartizăm banii: 31% din sumă pentru drumurile 
judeŃene, iar diferenŃa de 69% pentru drumurile comunale. 

Practic, nu are nici un fel de importanŃă programul de dezvoltare a judeŃului, 
dreptul dat de ConstituŃie administraŃiilor publice locale alese de comunităŃile locale, 
nu mai are importanŃă analiza care se face la consiliul judeŃean. 

Domnul Putineanu Ion. 
Eu am discutat în comisia juridică şi nu suntem de acord cu modificarea 

hotărârii pe care am adoptat-o în baza documentaŃiilor şi solicitărilor primarilor. 
Nu ştiu ce criterii au ei, acum după ce noi am hotărât, dar noi suntem împotriva 

modificării acestei hotărâri. 
Domnul vicepreşedinte Bălan Ilie. 
Ca unul care a participat la dezbaterile bugetului atunci când foarte mulŃi 

primari au fost de acord cu finanŃarea drumurilor judeŃene este necesar să reamintesc 
colegilor că aceste fonduri care se dau pentru drumurile judeŃene nu pot fi fărâmiŃate 
pentru nu ştiu ce drum comunal. 

Eu vreau să fiu mai tranşant şi spun că, faŃă de multe abuzuri pe care le face 
InstituŃia Prefectului şi acesta este iarăşi un abuz 

Se pare că este o practică, majoritatea hotărârilor consiliului judeŃean şi a unor 
consilii locale să fie atacate, obicei care a devenit tradiŃional, deci este un abuz care 
trebuie combătut sub altă formă. 

Domnul Şuică Iulian. 
Este o recomandare a InstituŃiei Prefectului judeŃului sau hotărârea este atacată 

în contencios administrativ şi e necesară reluarea votului? 
 
 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Nu, este o solicitare a InstituŃiei Prefectului JudeŃelui Teleorman în care, după 

ce ne spune unde am greşit, ne spune şi cum să repartizăm banii, să reanalizăm şi să 
adoptăm hotărârea  în sensul celor spuse de ei. 

Eu vreau să supun la vot această solicitare, dacă consilierii judeŃeni revocă 
hotărârea sau resping această solicitare. 

Domnul Şuică Iulian. 



 

Suntem într-o dilemă, dacă se derulează acest capitol din buget, dăm 
posibilitatea să fie atacată hotărârea mai târziu. 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Banii au fost repartizaŃi, au fost prinşi şi în bugetul nostru şi în bugetele locale, 

sumele au fost repartizate pe criterii reale care ani de zile au stat la bază întocmirii 
hotărârii. 

A fost o hotărâre votată în unanimitate. 
ToŃi consilierii şi toŃi funcŃionarii publici din aparatul de specialitate în ultimii 

10-11 ani am fost drumarii judeŃului. 
Domnul Şuică Iulian. 
Dacă acest proiect va fi acŃionat în contencios administrativ înseamnă că vor fi 

atacate şi hotărârile autorităŃilor locale? 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Nu, dar banii nu mai pot fi folosiŃi . 
Nu este o noutate faŃă de calitatea oamenilor, nu vreau să politizez şedinŃa de 

consiliu, am eu unde să-mi exprim punctul de vedere ferm şi mult mai complet vis a 
vis de activitatea unor demnitari.  

Trebuie să arătăm adevărul, că dumneavoastră nu aŃi reuşit în demersurile pe 
care le-aŃi avut. 

Dacă nu mai sunt alte observaŃii, supun la vot respingerea acestei solicitări. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

Cu 25 voturi “pentru” şi 6 “abŃineri” (domnii Drăcman Lucian, Frăsineanu 
Fulvia, Şuică Iulian, Ogrăzeanu Teodor, Răiceascu Marian şi Ion Petre) s-a aprobat 
respingerea acestei solicitări. 

Până pe data de 28 martie, trebuie să convocăm o şedinŃă să prezentăm 
Programul de interes naŃional “Dezvoltarea reŃelei naŃionale de cămine pentru 
persoanele vîrstnice” pentru a lua o decizie şi anume, dacă desfiinŃăm cele trei centre 
de sănătate Furculeşti, Cervenia şi DeparaŃi, sau să le transformăm în cămine pentru 
persoane vârstnice. 

O să ne gândim serios şi noi şi dumneavoastră, pentru a lua o decizie înŃeleaptă. 
La şedinŃa următoare să prezentăm şi modalitatea de finanŃare. 
Este clar că ministerul doreşte să desfiinŃeze aceste spitale şi să le transforme în 

cămine pentru bătrâni, dar cine le finanŃează ? 
Am înŃeles că aŃi primit în mape solicitarea pentru a prezenta raportul de 

activitate. 
Dacă  aveŃi alte probleme? 
 
 
Doamna Târnăcop Aurica. 
Să se facă acestă analiză privind persoanele vârstnice, dacă aceste cămine vor fi 

populate, câŃi bătrâni vor fi amatori să stea aici. 
Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea. 
Se vor lua în calcul toate amănuntele, se va face o analiză sănătoasă. 
Decizia ministerului este foarte clară, să închidem centrele. 



 

Nu vreau să ajungem în situaŃia să înfiinŃăm trei cămine pe care nu le putem 
finanŃa, în condiŃiile în care preşedintele ANAF modifică procedura de depunere a 
declaraŃiilor de impunere, în sensul că societăŃile comerciale trebuie să vireze 
impozitul la sediul central. 

În toată Ńara nivelul veniturilor a fost diminuat la 60-65%. 
Să ne gândim serios dacă înfiinŃăm aceste cămine sau nu. Ministerul o să trimită 

bani? Cine garantează că şi judeŃul Teleorman primeşte bani, şi spitalele le-am preluat, 
dar numai în fapt. 
   

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

PREŞEDINTE,     SECRETAR AL JUDEłULUI, 
 
      Liviu Nicolae Dragnea               Silvia Oprescu 
 


