
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 
privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară 

pentru data de 30 martie 2021 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, 
Având în vedere: 

- avizul de legalitate nr. 5622 din 26 martie 2021 al Direcţiei juridice 
- prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) şi alin. (2), lit. a), alin. (4) şi alin. 

(6) coroborate cu cele ale art. 134, art. 135 şi art. 182, alin (4) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 293 din 11 martie 2021privind prelungirea 

stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

DISPUNE: 

Art.1. (1) Se convoacă plenul Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară 
pentru data de 30 martie 2021, ora 14,00. Şedinţa se va desfăşura cu participarea fizică 
a consilierilor judeţeni la sediul Consiliului Judeţean Teleorman. 

(2) În vederea respectării măsurilor pentru prevenirea şi combaterea răspândirii 
efectelor pandemiei de COVID-19 lucrările şedinţei se vor desfăşura în Sala mare, 
respectiv Sala nr. 74. Consilierii judeţeni prezenţi în sala nr. 74 participă la lucrările 
şedinţei prin intermediul aplicaţiei ZOOM, cu sprijinul Serviciului Informatic 

Art.2. (1). Proiectul ordinii de zi a şedinţei este cuprins în anexa care face parte 
integrantă din prezenta dispoziţie. 

(2) Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se vor transmite consilierilor 
judeţeni în sistem electronic (e-mail) şi se vor afişa pe site-ul consiliului judeţean. 

F-5.5-02,ed.l, rev.l 



Chelu Lori
Rectangle





Chelu Lori
Rectangle


