
 

R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE łEAN  TELEORMAN 

 
 

PROCES VERBAL  
 

al şedinŃei extraordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman  
din data de 27 martie 2011 

 
 

 Bună ziua, stimaŃi colegi, 
 
 Vă mulŃumesc tuturor că aŃi dat curs invitaŃiei de a participa la şedinŃa 
extraordinară a consiliului judeŃean, într-o zi de weekend, când am trecut şi la ora de 
vară.  
 Consiliul JudeŃean Teleorman a fost convocat în şedinŃă extraordinară astăzi, 27 
martie 2011, prin dispoziŃia nr. 110 din 25 martie a.c. 

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (2) din Legea administraŃiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am fost desemnat, prin 
dispoziŃia Preşedintelui Consiliului JudeŃean Teleorman, să exercit atribuŃiile legale, în 
numele acestuia. 

La şedinŃă participă 29 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcŃie lipsind 
domnii Drăcman Lucian, Frăsineanu Fulvia şi 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 afişare la sediul instituŃiei, fiind publicat şi pe site-ul 
Consiliului judeŃean. 

 
Participă, în calitate de invitaŃi, directorii direcŃiilor şi funcŃionari publici din 

aparatul de specialitate al Consiliului judeŃean, conducătorii unor unităŃi sanitare 
publice cu paturi din subordinea consiliului judeŃean, la care a fost preluat 
managementul asistenŃei medicale, precum şi reprezentanŃi ai presei scrise şi audio-
vizuale. 

 
Procesul - verbal al şedinŃei ordinare a Consiliului JudeŃean Teleorman, din data 

de  23 martie 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 ordinare a 

Consiliului JudeŃean Teleorman din 23 martie 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 înfiin Ńarea Căminului pentru persoanele 
vârstnice Cervenia, prin reorganizarea Centrului de Sănătate Cervenia. 

 
2. Proiect de hotărâre privind înfiin Ńarea Căminului pentru persoanele 

vârstnice Furculeşti, prin reorganizarea Centrului de Sănătate Furculeşti. 
 
3. Proiect de hotărâre privind înfiin Ńarea Căminului pentru persoanele 

vârstnice  DeparaŃi, prin reorganizarea Centrului de Sănătate “Regele 
Carol I DeparaŃi”. 

 
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.  

 

Toate cele trei proiecte de hotărâri privesc desemnarea unor 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 29 consilieri judeŃeni, deci jumătate 
plus unu din consilierii prezenŃi reprezintă 16. 
 Rog comisia de numărare a voturilor aprobată la şedinŃa din 14 august 2010, să-
şi intre în atribuŃiuni. 

 
La primul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 

înfiinŃarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia, prin reorganizarea 
Centrului de sănătate Cervenia. 

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 vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 

prezentaŃi. 
Domnul vicepreşedinte Bălan Ilie. 
Ştiu că la Cervenia a existat o secŃie de geriatrie. Nu s-au făcut demersuri pentru 

menŃinerea ei? 
Domnul Bulumac Nicolae – manager Spitalul Cervenia. 
S-au făcut adrese la DirecŃia de sănătate publică şi minister, dar nu am primit 

răspuns. Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea a făcut tot ce se poate, dar nu am 
găsit înŃelegerea necesară la Ministerul SănătăŃii. 

Se lucrează la un proiect pentru fonduri europene. Dacă conducerea instituŃiei 
Ana Aslan şi consiliul judeŃean ne vor sprijini, poate ideea nu va muri. 

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
Să sperăm că reuşim să organizăm acest centru de geriatrie pe care şi-l doresc 

cetăŃenii judeŃului. 
Dacă mai sunt alte probleme? 
Dacă nu sunt, vă rog să faceŃi propuneri pentru funcŃia de director al Căminului 

pentru Persoanele Vârstnice Cervenia. 
Domnul Putineanu Ion. 
Fiind din zonă, cunosc de peste 40 de ani activitatea acestui centru de sănătate. 

ToŃi cetăŃenii, de la ConŃeşti la Vităneşti, beneficiază de serviciile lui. 
Ştiu ce eforturi au făcut medicii pentru dotarea centrului. Propun, ca în 

continuare să gestioneze şi să dezvolte în aceeaşi măsură activitatea centrului, pe 
domnul Bulumac Nicolae.  

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 AcceptaŃi, domnule Bulumac? 
 Domnul Bulumac Nicolae. 
 Da. Sunt onorat să îngrop o instituŃie pentru a renaşte alta, este o încercare 
pentru mine. 

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Rog să completăm buletinele de vot. 

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 Bulumac Nicolae a 
întrunit un număr de 29 voturi “pentru”. 

Felicitări şi succes. 
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 

 Urmare votului dumneavoastră se completează art. 4 din proiectul de 
hotărâre cu domnul Bulumac Nicolae pentru funcŃia de director al Căminului pentru 
Persoanele Vârstnice Cervenia. 

Vă prezint proiectul de hotărâre privind înfiinŃarea Căminului pentru persoanele 
vârstnice Cervenia, prin reorganizarea Centrului de sănătate Cervenia. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

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

Căminului pentru persoanele vârstnice Cervenia, prin reorganizarea Centrului de 
sănătate Cervenia. 

La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 
înfiinŃarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti, prin reorganizarea 
Centrului de sănătate Furculeşti. 

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 vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 

prezentaŃi. 
Nefiind, vă rog să faceŃi propuneri pentru funcŃia de director al Căminului 

pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti. 
Domnul Simionescu Adrian propune pe domnul Gâdea Adrian IonuŃ. 
 
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 

 Domnule Gâdea Adrian IonuŃ, acceptaŃi? 
 Domnul Gâdea Adrian IonuŃ. 
 Da. Sunt onorat şi vreau să mulŃumesc domnului preşedinte şi dumneavoastră 
stimaŃi colegi pentru iniŃiativa de a transforma Centrul de sănătate Furculeşti în Cămin 
pentru persoanele vârstnice. Este un mare efort într-o perioadă aşa de scurtă. 



 

 ToŃi vor aprecia iniŃiativa, în caz contrar personalul de acolo ar fi rămas fără un 
loc de muncă. 
 Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Să completăm buletinele de vot. 

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 Gâdea Adrian IonuŃ a 
obŃinut 29 de voturi “pentru”. 
 Felicitări şi succes. 

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Urmare votului dumneavoastră se completează art. 4 din proiectul de 
hotărâre cu domnul Gâdea Adrian IonuŃ pentru funcŃia de director al Căminului 
pentru Persoanele Vârstnice Furculeşti. 
 Vă prezint proiectul de hotărâre privind înfiinŃarea Căminului pentru persoane 
vârstnice Furculeşti, prin reorganizarea Centrului de sănătate Furculeşti. 

 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

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

Căminului pentru persoane vârstnice Furculeşti, prin reorganizarea Centrului de 
sănătate Furculeşti. 

 
La punctul trei de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind 

înfiinŃarea Căminului pentru persoanele vârstnice DeparaŃi, prin reorganizarea 
Centrului de Sănătate “Regele Carol I DeparaŃi”. 

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

 
- Domnul Petcu Florea, comisia economică. 
- Comisia economică respinge proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
 
- Domnul Putineanu Ion, comisia juridică. 
- Comisia juridică respinge proiectul de hotărâre cu 8 voturi „pentru” şi 1 vot 
„împotrivă”. 
Vreau să motivez votul de respingere a proiectului de hotărâre. Cheltuielile 

pentru transformarea centrului în cămin pentru persoanele vârstnice sunt foarte mari, 



 

lipsa beneficiarilor şi timpul pentru reparaŃii este foarte lung, 12 luni. Altă problemă, 
imobilul face parte din lista clădirilor aflate în patrimoniu şi vor trebui multe aprobări 
pentru aceasta. Toate aceste lucruri ne-au determinat să votăm pentru respingerea 
proiectul de hotărâre cu privire la înfiinŃarea Căminului pentru Persoanele Vârstnice 
DeparaŃi, prin reorganizarea Centrului de sănătate “Regele Carol I DeparaŃi”. 

- Domnul Iancovici Romeo, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism respinge proiectul de hotărâre, în unanimitate de voturi. 

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
Dacă sunt observaŃii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 

prezentaŃi. 
 Doamna Târnăcop Aurica. 
 Având în vedere că localitatea DeparaŃi este situată în zona unde există şi 
căminele de la Talpa la cca 25 km şi Olteni la 10 km, cred că nu va avea beneficiari. 
 Domnul Şuică Iulian. 
 Dacă ar fi trebuit să apelez şi eu la o retorică emoŃională, ca şi domnul 
Putineanu Ion, ar fi trebuit să intervin la punctul doi pentru Furculeşti şi aş fi vrut să 
susŃin să rămână în continuare centrul de sănătate. 
 Dar fiind vorba de o hotărâre a Guvernului, am acceptat, cu strângere de inimă, 
pentru că decât să intre în conservare, am preferat să i se dea o altă destinaŃie. 
 Consider că ar trebui să fim solidari şi aşa cum am votat în favoarea celor două 
proiecte de hotărâre anterioare ar trebui să votăm şi în favoarea transformării centrului 
de sănătate în centru pentru persoanele vârstnice DeparaŃi. 
 Sunt cheltuieli majore, dar ar trebui să folosim aceeaşi unitate de măsură pentru 
toate trei localităŃile. 

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Intr-adevăr, sunt cheltuieli mari, foarte curând trebuie să facem o rectificare a 
bugetului şi să vedem de unde luăm banii. Dacă nu reuşim să facem transformarea 
spitalelor în Cămine de Bătrâni în 90 de zile, nu vom mai obŃine acreditare pentru 
niciun cămin. 
 Domnul Iliescu Alexandru. 
 Este regretabil că Regele Carol I a considerat că în acea zonă este necesar să 
înfiinŃeze acest aşezământ şi noi venim azi, intempestiv, duminica să îl desfiinŃăm. 
 Aşa s-au desfiinŃat multe unităŃi, de la revoluŃie până acum, fără nicio analiză. 
 Remarc că, deşi judeŃul Teleorman este penultimul judeŃ ca sărăcie, aici nu 
funcŃionează niciun spital medico-social, ajungând ca aceste cazuri să fie tratate cu 
costuri mari în spitalele de acuŃi. Cel puŃin 5% din cazuri sunt cazuri sociale. 
 Nu mai spun că în judeŃul Teleorman nu există un spital de cronici, este foarte 
bine că se face această reformă, dar consider că putem înfiinŃarea unui cămin, un spital 
de cronici şi un spital medico-social. 
 Conservarea înseamnă distrugere într-o lună, două nu va mai fi nimic. 
 Propunerea mea este ca Centrul de sănătate Regele Carol I DeparaŃi să-l 
transformăm în spital medico-social. 
 Există această posibilitate şi sunt multe cazuri sociale. 

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Din păcate noi nu putem discuta în această şedinŃă hotărârea consiliului 
judeŃean pentru înfiinŃarea unui spital medico-social.  



 

 Ne-am gândit deja la înfiinŃarea unui centru medico-social dar şi la o altă 
variantă, am putea să-l transformăm într-un cămin pentru persoane cu handicap, dar şi 
pentru acesta trebuiesc fonduri şi avize. 
 În funcŃie de ce hotărâm azi, trebuie să ne punem de acord cu ce vom face. 
 Eu, sincer, aş dori să fie un centru medical, dar începând cu 1 aprilie nu se mai 
poate finanŃa activitatea de către Casa de asigurări de sănătate. Personalul trebuie 
redistribuit, există un ordin în baza căruia se acordă un punctaj şi se face 
redistribuirea. 
 Dacă acceptăm ideea pentru un spital medico-social facem demersuri pentru 
acesta, dacă acceptăm ideea pentru un cămin pentru persoanele cu handicap facem 
demersuri în acest sens. 
 Domnul Savu Adrian. 
 Cu ceva timp în urmă, când s-a pus problema acestor spitale, am observat că 
foarte mulŃi consilieri se grăbeau ca aceste spitale să fie preluate. 
 Totul poate a fost un joc al Guvernului de a lăsa oamenii fără locuri de muncă, 
fără îngrijire medicală. 
 Îmi cer scuze dar lucrurile sunt făcute în pripă, mi se pare nefiresc ca într-o 
perioadă aşa de scurtă să se desfiinŃeze Spitalul din DeparaŃi.  
 Ce se va întâmpla cu oamenii? Este stilul Guvernului care conduce Ńara. 
 Spitalul DeparaŃi este mai sărac, mai lipsit de dotări, dar a tratat multe persoane 
în condiŃii de iarnă care puteau fi trimise în alte spitale. 
 Sunt de acord cu propunerea domnului Iliescu. 
 Varianta a doua, este transformarea centrului în cămin pentru persoane cu 
handicap. 
 Am înŃeles că ăsta e timpul, dar ce vom face cu oamenii? 

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
 Aşa cum aŃi observat am fost presaŃi de termen, Hotărârea de Guvern 
nr.212/2011, a fost publicată în Monitorul Oficial din 11 martie 2001, iar pe 22 martie 
a.c. au apărut Normele metodologice de aplicare. 
 Din păcate, lucrurile la DeparaŃi sunt mult mai complexe, dacă nu putem să 
reamenajăm în 90 de zile, nu vom primi acreditarea. 
 Vom face toate demersurile pentru ca acest spital să fie transformat într-un 
spital medico-social. 

Domnul Savu Adrian. 
Există pericolul să nu fie reabilitat în termen. Procedura de licitaŃie implică 

termene, s-ar putea să depăşească 90 de zile. 
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
Începând de astăzi, se lucrează la întocmirea documentaŃiei, să sperăm că vom 

reuşi. 
Domnul Iliescu Alexandru. 
Dacă mai luăm în calcul şi atacarea în contencios administrativ a acestor 

hotărâri de către prefect, termenul se depăşeşte. Nouă ni s-a impus să luăm hotărârea 
în ceea ce priveşte cele trei centre de sănătate, pentru că de la 1 aprilie nu mai pot să 
funcŃioneze. 



 

De ce nu ar fi opŃiunea noastră ca propunerea pentru spitalul DeparaŃi să ajungă 
la minister şi ministerul să spună dacă este de acord cu înfiinŃarea spitalului medico-
social? 

De exemplu, Braşovul are 3-4 spitale medico-sociale. 
Nu ştiu cât de necesară este înfiinŃarea acestor cămine de bătrâni. Pe mine mă 

deranjează pentru că noi distrugem ceva util populaŃiei din judeŃ. 
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
Nu putem veni cu o hotărâre nepregătită, mai ales că nimeni nu are un 

amendament clar şi mâine trebuie să o ducem la minister. 
Doamna secretar Oprescu Silvia. 
Pentru a promova un astfel de proiect de hotărâre, sunt necesare avizele 

Ministerului SănătăŃii şi Ministerului AdministraŃiei şi Internelor. Deci, este nevoie de 
avize prealabile. 

DocumentaŃia se va lucra, vom întocmi acest proiect de hotărâre, dar după 
obŃinerea avizelor celor două ministere, avize prealabile şi conforme. 

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
Întâi trebuie să hotărâm destinaŃia spitalului. 
Domnul Savu Adrian. 
Trebuie să luăm decizia în plen să transmitem documentaŃia pentru avize. 
Domnul Vătafu Cătălin. 
SpuneŃi-mi şi mie unul dintre motivele pentru refuzul comisiilor de specialitate 

de a transforma această unitate spitalicească într-un cămin pentru persoanele vârstnice. 
Este legat de cheltuieli mari pentru reparare? 

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
Cheltuieli de 56 mil. RON, lipsa beneficiarilor şi termenul este prea scurt, 90 de 

zile. 
Domnul Vătafu Cătălin. 
Cum va putea fi acreditată pentru a funcŃiona ca unitate spitalicească dacă nu se 

poate transforma nici chiar într-un cămin pentru persoanele vârstnice? 
Ce calitate a serviciilor ar putea oferi această unitate spitalicească? 
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 

 La acest moment el funcŃionează ca spital, este acreditat. 
 Domnul Vătafu Cătălin. 
 Dacă ar fi reînoită această acreditare ca să funcŃioneze? Dacă la ora asta 
funcŃionează ca spital, nu are un anumit standard? 
  
 
 

Doamna Alesu Floarea. 
 Ordinul 246/2006 al Ministrului Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei 
stabileşte standardele minime obligatorii din 1 ianuarie 2012. Căminele care se 
amenajează în acest an, trebuie să corespundă acestui normative. 
 Fiecare cameră trebuie să aibă 8 mp, doi beneficiari în cameră şi grup sanitar 
propriu. 
 Domnul vicepreşedinte Bălan Ilie. 



 

 Pentru informarea colegilor, şi la reabilitarea spitalului judeŃean este impusă 
aceea condiŃie, de acum încolo. 
 Domnul Vătafu Cătălin. 
 Asta face cu atât mai firescă întrebarea mea. Dacă şi pentru spitalul judeŃean 
sunt necesare astfel de standarde, cu atât mai mult pentru DeparaŃi. 
 Dacă erau bani la nivelul Guvernului, nu se lua această măsură! 

Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
Acum vorbiŃi în numele Guvernului? 
Domnul Ion Petre. 
Luni trimiteŃi documentaŃia pentru avize? 
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
Da. 
Domnul Iliescu Alexandru. 
Pentru spital medico-social Casa de asigurări de sănătate nu dă nici un leu, spre 

deosebire de faptul că acum cazurile sociale sunt tratate în spitale de urgenŃă. 
Oricum ne trebuie un spital medico-social la nivelul judeŃului. 
Se discută de evaluarea spitalelor. Vin comisii de la minister. Spitalele vor fi de 

gradul 1, 2, 3, 4 sau 5. De gradul 1 nu există nici un spital în România. 
Spitalul judeŃean de urgenŃă face eforturi disperate, şi trebuie să-l susŃinem, să 

rămână de gradul 3. 
Eu lucrez într-un spital la Roşiorii de Vede şi facem eforturi să rămână de 

gradul 4. 
Ceea ce este mai important, finanŃarea se face în funcŃie de gradul spitalului. 
De gradul 5 este spitalul de pneumoftiziologie Roşiorii de Vede. 
Tarifele pe pacient la spitalul medico-social sunt mai mici, nu se mai tratează cu 

medicamente de ultimă generaŃie. 
Domnul Simionescu Adrian. 
Am epuizat toate discuŃiile, soluŃii nu sunt foarte multe şi se discută de o oră. 
Astăzi trebuie să luăm o decizie. V-aş ruga, dacă sunteŃi de acord, să supunem 

la vot. 
Domnul vicepreşedinte Vlad Eugen Ovidiu. 
Supun la vot transformarea Centrului de Sănătate DeparaŃi în Cămin pentru 

persoanele vârstnice? 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- AbŃineri ? 

Cu 5 voturi “pentru” (domnii Şuică Iulian, Vătafu Cătălin, Ogrăzeanu Teodor, 
Ion Petre şi Răicescu Marian) şi 24 „împotrivă” nu s-a aprobat proiectul de hotărâre 
privind înfiinŃarea Căminului pentru persoane vârstnice  DeparaŃi, prin reorganizarea 
Centrului de sănătate “Regele Carol I DeparaŃi”. 

Cine este pentru a întocmi documentaŃia pentru spital medico-social? 
Cu 24 voturi “pentru” şi 5 “împotrivă” (domnii Şuică Iulian, Vătafu Cătălin, 

Ogrăzeanu Teodor, Ion Petre şi Răicescu Marian) s-a aprobat întocmirea 
documentaŃiei pentru spital medico-social din comuna DeparaŃi. 

 



 

 Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinŃei şi vă mulŃumesc 
pentru participare. 
 
 
 
 
 
 Vicepreşedinte,      Secretar al judeŃului, 
 
      Vlad Eugen Ovidiu           Oprescu Silvia 


