
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară în data de 15 
februarie 2018   

 
Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman,  

  
Având în vedere: 
- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) şi (7) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 67 alin. (1), (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 ordinară în ziua de joi, 15 
februarie 2018, ora 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi: 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la 
care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2018. 

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe 
pajiști, pentru anul 2018. 

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a 
Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru 
asociat la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2018. 

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a 
Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de membru 
asociat la Asociația Euro Teleorman, pentru anul 2018. 

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat 
la 31 decembrie 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și 
secțiunii de dezvoltare, în anul 2018. 

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Teleorman nr. 118 din 26 iulie 2013. 

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

7. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi pentru 
personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Teleorman, 
pe anul 2018. 

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a 
Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru anul 2018. 

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a 
județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 
2018. 

              Inițiator: Vicepreședinte Consiliului Județean Teleorman, domnul Piper Savu  
              Florin 
 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2018. 

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului de  Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede pe anul 2018. 

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2018. 

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
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13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a 

persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire și asistență Olteni, 
Centrul de îngrijire și asistență Videle și Centrul de recuperare și reabilitare 
neuropsihică Videle, pentru anul 2018. 

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

14.  Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a 
centrelor de zi pentru protecția copilului de la nivelul municipiilor, orașelor și 
comunelor, stabilirea cotei-părți de finanțare din bugetul județului pentru anul 
2018 și aprobarea actelor adiționale la contractele de parteneriat. 

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a 
persoanelor vârstnice, a contribuției persoanelor vârstnice și a contribuției 
susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice din centrele pentru persoane 
vârstnice Furculești și Cervenia, pentru anul 2018. 

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a 
copiilor cu nevoi sociale și speciale din centrele rezidențiale și de zi din structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman pentru 
anul 2018. 

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Județului Teleorman, prin 
Consiliul Județean Teleorman, la finanțarea Centrului social pentru îngrijire 
bătrâni și persoane cu nevoi speciale, comuna Saelele, pentru anul 2018. 

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman 
pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021. 

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a 
numărului de personal și a fondurilor salariilor de bază pe anul 2018 și 
estimările pentru anii 2019-2021, ale instituțiilor și serviciilor publice din 
subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

              Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

20.  Proiect de hotărâre privind promovarea de către județul Teleorman a unor 
acțiuni civile pentru recuperarea prejudiciului ce se va constata definitiv în 
dosarul nr. 986/P/2014. 

             Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

21.  Diverse. 
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 Art.2. Anunţul privind şedinţa publică se transmite către consilierii judeţeni, mass-
media 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 R E Ş E D I N T E, 
 
    Cristescu Ionel Dănuț      

 
 
 
 
 
 

           Avizat 
                         pentru legalitate 
                                Secretar al judeţului 

Jr. Silvia Oprescu   
 
 
 
 
 

             DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI 
         ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
         
             DIRECTOR EXECUTIV, 
                        jr. Ionescu Iuliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandria 
Nr. ______ din ___ februarie 2018 
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