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R O M Â N I A 
CONSILIUL  JUDE ŢEAN  TELEORMAN 

 
 
 

PROCES VERBAL  
  al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman  

din data de 28 august 2014 
 
 

 Bună ziua, stimaţi colegi, 
 Consiliul Judeţean Teleorman a fost convocat în şedinţă ordinară pentru astăzi, 28 
august 2014, prin dispoziţia nr. 399 din 22 august 2014. 

La şedinţă participă 30 consilieri din totalul de 32 consilieri în funcţie, lipsind 
domnii Amarie Constantin şi Neagu Florin, astfel şedinţa de consiliu este legal 
constituită, fiind astfel asigurat cvorumul de prezenţă necesar pentru desfăşurarea legală a 
acestei şedinţe ordinare. 
  Fiind şedinţă publică, aşa cum prevede Legea administraţiei publice locale, 
anunţul cu ordinea de zi a fost adus la cunoştinţă dumneavoastră şi locuitorilor judeţului 
Teleorman prin mass - media locală, fiind publicat şi pe site-ul Consiliului judeţean. 

Participă, în calitate de invitaţi, directori şi funcţionari publici din aparatul de 
specialitate al Consiliului judeţean, conducători ai unor instituţii din subordine, precum şi 
reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale. 

Procesul - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Teleorman, din 
data de 19 august 2014, v-a fost pus la dispoziţie şi îl supun aprobării dumneavoastră. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Judeţean, din 19 august 2014. 
 
Doamnelor şi domnilor,  
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 98 din 

Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei nominale a Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Teleorman. 
INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 

Teleorman nr. 116 din 20 septembrie 2012.  
INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012.  
INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman. 
INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

  
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Teleorman nr. 196 din 17 decembrie 2013, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 2013, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 
ale Serviciului de Cooperare Internă şi Interna ţională. 

INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 
Teleorman nr. 84 din 21 iunie 2012.  

INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 
9. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Jude ţean Teleorman pentru 

executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str . 1848, 
nr. 1, proprietate publică a judeţului Teleorman. 

INI ŢIATOR: Vicepre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman Bleajă 
Cornel 

 
10.  Proiect de hotărâre privind atribuirea licen ţelor de traseu pentru efectuarea 

transportului public jude ţean de persoane prin curse regulate speciale unui 
operator de transport rutier. 

INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

11.  Proiect de hotărâre privind înfiin ţarea comisiei paritare pentru formularea 
propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin 
servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu. 

INI ŢIATOR: Vicepre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman Bleajă 
Cornel 

 
12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor identificate la nivelul jude ţului Teleorman. 
INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 
13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului operativ de acţiune pe 

timpul iernii 2014-2015”. 
INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
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14.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al jude ţului 

Teleorman pe anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-2017. 
INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 
15.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude ţean 

Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014. 
INI ŢIATOR: Pre şedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 
16.  Diverse.  

 
Supun la vot proiectul ordinii de zi. 
 - Cine este pentru ? 

- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

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.  

Înainte de a merge mai departe, ţin să precizez că, în conformitate cu prevederile 
art. 46 din Legea nr. 215/2001, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004, nu poate lua 
parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor înscrise pe ordinea de zi consilierul judeţean 
care fie personal, fie prin soţ, soţie, afini, rude până la gradul IV inclusiv, are interes 
patrimonial în problema supusă dezbaterii. 

Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoştinţă pentru ca abţinerea 
de la deliberarea şi adoptarea hotărârilor să fie consemnată în procesul verbal al acestei 
şedinţe.  

Primele trei proiecte de hotărâre privesc desemnarea unor persoane şi, în 
conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) coroborate cu ale art. 98 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, hotărârile cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi la şedinţă. 
 La şedinţa de astăzi participă un număr de 30 consilieri judeţeni şi subsemnatul, 
deci jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului judeţean prezenţi reprezintă 17. 

La primul punct  de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Teleorman. 

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, preşedintele comisiei juridice, să prezinte 
raportul de avizare.  

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 

prezentaţi. 
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Vă rog să faceti propuneri pentru desemnarea unui membru al Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.. 

Domnul Cioabă Petre  
Propun pe domnul Şerban Gabriel Alin să facă parte din Autoritatea Teritoriale de 

Ordine Publică Teleorman. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
Mai sunt alte propuneri? 
Nemaifiind, rog pe domnul Vrajitoarea Emilian, preşedintele comisiei de 

numărare a voturilor să-şi intre în atribuţii. 
 Buletinele de vot vor fi completate, urmând apoi operaţiunea propriu zisă de 
votare. 

Se prezintă tehnica votării. 
Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „DA” sau  „NU”. 
(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întoars în 

sală unde şi-a exprima opţiunea 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 
Domnul Şerban Gabriel Alin, din totalul de 31 voturi exprimate, a întrunit un 

număr de 22 voturi “pentru”, 7 voturi “împotrivă“ şi 2 voturi nule. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea componenţei nominale a 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman. 
 Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru 

modificarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Teleorman. 

La punctul doi de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 116 din 20 septembrie 2012 

Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, preşedintele comisiei juridice, să prezinte 
raportul de avizare.  

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 
voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 

prezentaţi. 
Vă rog să faceti propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Judeţean Teleorman în Consiliul de Administraţie al Muzeului Judeţean Teleorman. 
 Domnul vicepreşedinte Bleaja Cornel 

Propun pe domnul Vlad Eugen Ovidiu fiind muzeograf şi a mai lucrat ca professor 
de istorie. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
Mai sunt alte propuneri? 
Nemaifiind, rog pe domnul Vrajitoarea Emilian, preşedintele comisiei de 

numărare a voturilor să-şi intre în atribuţii. 
 Buletinele de vot vor fi completate, urmând apoi operaţiunea propriu zisă de 
votare. 
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Se prezintă tehnica votării. 
Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „DA” sau  „NU”. 
(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întoars în 

sală unde şi-a exprima opţiunea 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 
Domnul Vlad Eugen Ovidiu, din totalul de 31 voturi exprimate, a întrunit un număr 

de 25 voturi “pentru”, 5 voturi “împotrivă“ şi un vot nul. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Teleorman nr. 116 din 20 septembrie 2012.  
Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 116 din 20 septembrie 2012. 
La punctul trei de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 
2012. 

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

Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nefiind observaţii, rog pe domnul Vrajitoarea Emilian, preşedintele comisiei de 
numărare a voturilor să-şi intre în atribuţii. 

Buletinele de vot fiind completate, urmează operaţiunea propriu zisă de votare. 
 Se prezintă tehnica votării. 

Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „DA” sau  „NU”. 
(Fiecare consilier a primit un buletin de vot, a semnat de primire, s-a întoars în 

sală unde şi-a exprima opţiunea 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 
Doamna Marin Valeria, din totalul de 31 voturi exprimate, a întrunit un număr de 

28 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă“ şi 2 voturi nule. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 
Vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012. 
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Urmare votului dumneavoastră s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru 
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 
2012. 

La punctul patru de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Teleorman. 

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare. 
Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Teleorman. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Teleorman. 

La punctul cinci de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului  Judeţean Teleorman nr. 196 din 17 
decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare. 

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare. 
Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului  Judeţean Teleorman nr. 196 din 17 decembrie 2013, 
cu modificările şi completările ulterioare.  
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului  Judeţean Teleorman nr. 196 din 17 decembrie 2013, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
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La punctul şase de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului  Judeţean Teleorman nr. 197 din 17 
decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.  

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare. 
Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului  Judeţean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 
2013, cu modificările şi completările ulterioare.  

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

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului  Judeţean Teleorman nr. 197 din 17 decembrie 
2013, cu modificările şi completările ulterioare.  

La punctul şapte de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Cooperare Internă şi 
Internaţională. 

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare. 
Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre.  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională. 

La punctul opt de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 84 din 21 iunie 2012. 
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Rog pe domnul Vlad Eugen Ovidiu, preşedintele comisiei juridice să prezinte 
raportul de avizare. 

Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre, în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 84 din 21 iunie 2012. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre.  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 84 din 21 iunie 2012. 

La punctul nouă de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat 
în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publică a judeţului Teleorman. 

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

Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul 
Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în 
municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publică a judeţului Teleorman. 

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

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul 
Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în 
municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publică a judeţului Teleorman. 

La punctul 10 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane 
prin curse regulate speciale unui operator de transport rutier. 
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Rog preşedinţii comisiilor economică şi urbanism să prezinte rapoartele de avizare. 
Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu 
pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 
unui operator de transport rutier. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind atribuirea 
licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale unui operator de transport rutier. 

La punctul 11 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
înfiinţarea comisiei paritare pentru formularea propunerilor de atribuire a serviciului de 
transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu. 

Rog preşedinţii comisiilor juridică şi urbanism să prezinte rapoartele de avizare. 
Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind înfiinţarea 
comisiei paritare pentru formularea propunerilor de atribuire a serviciului de transport 
public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu.  

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

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind înfiinţarea 
comisiei paritare pentru formularea propunerilor de atribuire a serviciului de transport 
public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu. 
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La punctul 12 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor identificate la nivelul judeţului 
Teleorman. 

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

Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nu sunt, în aceste condiţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor identificate la nivelul judeţului Teleorman. 

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

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor identificate la nivelul judeţului Teleorman. 

La punctul 13 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea “Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2014-2015”. 

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

Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
 Domnul Iliescu Alexandru 
 Domnule preşedinte nu înteleg de ce în anexa nr. 2 la zona Roşiorii de Vede nu a 
fost prevăzută o autofreză, toate celelalte puncte sunt dotate cu autofreză. 
 Îmi fac datoria să vă informez, şi cred că ştiţi foarte bine lucrul acesta, că în nordul 
judeţului şi Roşiorii de Vede sunt foarte multe drumuri care se înzăpezesc şi pe timpul 
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iernii care a trecut au rămas localităţi izolate şi până nu s-a intervenit cu autofreza nu s-a 
putut deszăpezi. 
 Vă rog să faceţi demersurile necesare ca şi acest punct de lucru sa fie dotat cu 
autofreză. Vă mulţumesc! 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Observaţia dumneavoastră este una corectă.  
 Referitor la acest proiect de hotărâre vreau să vă spun că s-a făcut o licitaţie în 
funcţie de nivelul de viabilitate şi gradul de intervenţie al judeţului Teleorman. Noi ne 
încadrăm la gradul 2. În funcţie de nivelul de viabilitate şi gradul de intervenţie, legea 
spune că sunt necesare un număr de utilaje. 
 Am însumat km de drum judeţean şi a rezultat 220 km. Licitaţia s-a făcut pentru 
202 km, restul de 18 km fiind în administrarea municipiilor Turnu Măgurele şi Roşiorii 
de Vede care au obligaţia să facă deszăpezirea pe raza unităţii administrativ teritoriale. 
 Aceasta utilaje se însumează pe categorii de utilaje şi se face licitaţie în funcţie de 
necesităţile judeţului. 
 Tot legea spune că atunci când vântul suflă cu peste 30 km/oră utilajele nu mai au 
eficienţă. Aceste utilaje au fost însumate asa cum spune legea. Dar să sperăm că nu vom 
avea probleme şi vom facem faţă. 
 Profit de prezenţa în sală a domnului colonel Sandu şi vreau să-i mulţumesc pentru 
coloborarea pe perioada de iarnă, dar şi la inundaţiile din primăvara acestui an. 

Nemaifiind discuţii, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea “Planului 
operativ de acţiune pe timpul iernii 2014-2015”. 

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

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
“Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2014-2015”. 

La punctul  14 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2014 şi estimările pentru 
anii 2015-2017.  

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

Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 
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Nu sunt, în aceste condiţii vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-
2017. 

S-a procedat la citirea şi supunerea la vot a fiecărui capitol, subcapitol, titlu, 
articol, alineat şi a fiecărei anexe a bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 
2014. 

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa. 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-
2017.  

La punctul 15 de la ordinea de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014. 

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

Domnul Cioabă Petre, comisia economică. 
- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul Vlad Eugen Ovidiu, comisia juridică. 
- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi. 
Domnul Vrăjitoarea Emilian, comisia urbanism. 
- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de 

voturi. 
Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
Vă mulţumesc. 

 Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le 
prezentaţi. 

Nefiind discuţii, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014. 

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

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 26 din 30 ianuarie 2014. 

 
Trecem la ultimul punct „Diverse”. 

 
În mape aţi avut şi o ,,Informare privind activitatea desfăşurată de Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică Teleorman” în trimestrul II/2014. 
Dacă în urma studierii materialelor aveţi propuneri sau obiecţiuni, vă rog să le 

prezentaţi. 
Dacă  aveţi alte probleme? 

 Domnul Şuică Iulian 
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 Domnule preşedinte am o solicitare  din partea celui mai vechi primar, domnul 
Letcanu, privind alocarea unor fonduri pentru refacerea a 6 podeţe şi 9 km de drum 
comunal afectate de inundaţii. Vă rog să aveţi în vedere această solicitare a colegului 
nostru din administraţia locală. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Vreau să vă spun că la inundaţii am fost personal la Drăgăneşti de Vede. Nu 
trebuie o sumă foarte mare pentru consolidarea acelui dig. La prima rectificare  pe care o 
vom primi, vom aloca fonduri.  
 L-am ajutat pe domnul primar ori de câte ori a avut probleme. Acum nu putem să 
rezolvăm aceasta problemă, dar pe parcursul anului dacă va fi o rectificare din TVA şi 
vom fi în situaţia să putem da bani unităţilor administrativ teritoriale, vom rezolva 
problema. Mulţumesc!  
 Savu Adrian 
 Profit de prezenţa domnului colonel şi vreau să prezint o situaţie cu poteţial mare 
de pericol la nivelul judeţului Teleorman. 
 Cez Electrica are în pădurile din judeţ o serie de reţele electrice cu un pericol foarte 
mare de incendiu. Am intervenit la Electrica, ca să putem exploata masa lemnoasă, să 
demonteze aceste reţele electrice datorită costurilor foarte mari. Dar ar fi bine să întrerupă 
curentul electric o perioadă pentru ca noi să putem exploata masa lemnoasă. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
 După şedinţă vă propun să facem o discuţie cu domnul director al Cez Electrica să 
vedem care sunt paşii pentru a rezolva această problemă. 
 Doamna Tîrnăcop Aurica 
 Domnule preşedinte aş avea şi eu o problemă. O atenţionare şi o rugăminte la 
poliţia rutieră privind restricţionarea vitezei pe DN 6, nu pentru mine, ci pentru cetăţenii 
din comuna Drăgăneşti Vlaşca care locuiesc în apropierea acestuia. Se circulă cu viteză 
de ne dărâmă casele, mai ales noaptea tirurile care trec,  nu ne putem odihni din cauza 
zgomotului. Am observat că, nu există un control eficient al poliţiei rutiere privind viteza 
de deplasare şi ar trebui multe controale şi sancţiuni, pentru că sunt probleme şi cetăţenii 
ridică această problemă. 

Domnul preşedinte Gâdea Adrian Ionuţ. 
 Am înteles. Am reţinut solicitarea dumneavoastră. Vom avea în vedere aspectele 
sesizate. 

Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinţei şi vă mulţumesc 
pentru participare. 

 
 
 
    PREŞEDINTE,               SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
 
Adrian Ionu ţ Gâdea                                    Silvia Oprescu 


