
D I S P O Z I Ţ I E

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară 
în data de 31 ianuarie 2017  

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, 
Având în vedere:
-  prevederile  art.94 alin.  (2),  (3),  (5)  şi  (7) din Legea administraţiei  publice

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 67 alin. (2), (3), (5) şi (7) din Regulamentul de organizare şi

funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 80 din 30
mai 2016;

În temeiul dispoziţiilor art.106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, modificată şi completată

D I S P U N E:

Art.1. Consiliul  Judeţean Teleorman se convoacă în şedinţă  extraordinară în
ziua de mar i, 31 ianuarie 2017, ora 15,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:ț

1. Proiect  de hotărâre  privind reorganizarea Căminului  pentru Persoanele
Vârstnice Cervenia i a Căminului pentru Persoanele Vârstnice Furcule ti. ș ș

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

2. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentan ilor  Consiliuluiț
Jude ean  Teleorman  în  comisia  de  orientare  colară  i  profesională,ț ș ș
precum  i  în  comisia  de  solu ionare  a  contesta iilor  privind  orientareaș ț ț
colară  i  profesională  pentru copiii/elevii/tinerii  cu  cerin e  educa ionaleș ș ț ț

speciale.
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
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3. Proiect  de  hotărâre  privind  repartizarea  pe  unită i  administrativ-ț
teritoriale a cotei de 20% din limita de sume defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale i a cotei de 20%ș
din cota de 18,5% din impozitul  pe venit,  precum i  sumele re inute caș ț
urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pe anul
2017 i estimări pentru anii 2018-2020.ș

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

Art.2. Anunţul privind şedinţa publică se transmite către consilierii judeţeni se
afişează la sediul instituţiei şi se inserează în site-ul propriu.

Art.3. Secretarul  judeţului,  prin  Compartimentul  Cancelarie,  va  aduce  la
cunoştinţă publică ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţei de consiliu şi va
comunica prezenta dispoziţie celor interesaţi.

p. PREŞEDINTE,
VICEPRE EDINTEȘ

Cristescu Ionel Dănu ,ț

           Avizat
     pentru legalitate

            Secretar al judeţului,
                                 

    jr. Silvia Oprescu
                             

               
          DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI
  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
           DIRECTOR EXECUTIV,
           
            jr. Iuliana Ionescu

Alexandria
Nr. ______ din 30 ianuarie 2017
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