
 
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

 
Nr.11934 din  10  decembrie 2010 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

privind: afişarea anunŃului pentru convocarea în şedinŃă ordinară a 
Consiliului JudeŃean Teleorman,  în ziua de 15 decembrie  2010, 
ora 10,00 

 
  Subsemnatul Neagu Petre, director executiv – DirecŃia administraŃie publică locală, în 
conformitate cu prevederile art. 94 alin. (7) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am procedat astăzi, 10 decembrie 2010 ora 13°° 
la afişarea la sediul Consiliului JudeŃean Teleorman a anunŃului prin care se convoacă în şedinŃă 
ordinară Consiliul JudeŃean Teleorman, în ziua de 15 decembrie 2010, ora 10,00. 

  Afişarea la sediul instituŃiei noastre s-a făcut în prezenŃa domnului FirimiŃă  Ilie portar – 
intrarea nr.2   

  În acest sens, s-a încheiat prezentul proces-verbal, în două exemplare, din care un exemplar 
s-a afişat la avizierul de la intrare în sediul instituŃiei, iar  exemplarul al doilea s-a depus la dosarul 
şedinŃei de consiliu din data de 15 decembrie 2010. 

 
       
    DIRECTOR EXECUTIV, 
 
     ec. Neagu Petre 
 
 
Semnătura persoanei care a asistat la afişare 
    
_______________________  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Nr. 11934  din 10 decembrie 2010 
 

A  N  U  N  ł 
 
 În temeiul prevederilor art. 94, alin. 1, 3, 5 şi 7 din Legea administraŃiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare se aduce la cunoştinŃă publică locuitorilor judeŃului Teleorman că în 
ziua de miercuri, 15 decembrie 2010, orele 10,00, în sala mare de şedinŃe a 
Consiliului judeŃean se va desfăşura şedinŃa ordinară a Consiliului judeŃean, cu 
următoarea: 
 

ORDINE DE ZI: 
 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea, de drept, înainte de expirarea 
duratei normale, a mandatului de consilier judeŃean al domnului 
Gâdea Adrian IonuŃ, prin demisie. 

 
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier 

judeŃean în Consiliul JudeŃean Teleorman. 
 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008 
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului JudeŃean 
Teleorman, pe principalele domenii de activitate. 

 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al jude Ńului 

pe anul 2010. 
 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 5, 7 şi 9 la 

Hotărârea Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 24 din 10 martie 2010. 
 

CONSILIUL JUDE łEAN TELEORMAN 
 P R E Ş E D I N T E 



6. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Dan Carmen Daniela în 
funcŃia publică de conducere de director executiv al Serviciului 
Public Comunitar de EvidenŃă a Persoanelor al judeŃului Teleorman. 

 
7. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Iva şcu Gheorghe, în 

funcŃia de director general al DirecŃiei Generale de Pază a JudeŃului 
Teleorman – instituŃie publică sub autoritatea Consiliului JudeŃean 
Teleorman. 

 
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 
2011. 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenŃei Comisiei tehnice 

de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeŃului Teleorman şi a 
Regulamentului de organizare şi funcŃionare a acesteia. 

 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de 

funcŃii ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
Copilului Teleorman, pentru anul 2011. 

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcŃionare al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 
Copilului Teleorman. 

 
12. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Jude Ńean Teleorman 

pentru executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul 
Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, proprietate publică a 
judeŃului Teleorman. 

 
13. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Jude Ńean Teleorman 

pentru instalarea apometrelor individuale la blocurile CO1 şi CO2, 
situate în municipiul Alexandria – zona Peco, proprietate publică a 
judeŃului Teleorman. 

 
14. Proiect de hotărâre privind participarea Jude Ńului Teleorman, prin 

Consiliul JudeŃean Teleorman, în calitate de solicitant la ’’Programul 
privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de 
încălzire – beneficiari unităŃi administrativ-teritoriale, institu Ńii 
publice şi unităŃi de cult”. 

  
15. Diverse. 

 



    
P R E Ş E D I N T E, 

 
Liviu Nicolae Dragnea 


