
 

 

 

 

 

 

 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară în data de    

18 iulie 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 

miercuri,  18 iulie 2018, ora 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi: 

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Teleorman nr. 175 din 19 decembrie 2017 privind 

aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Teleorman; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru 

executarea unor lucrări la mai multe imobile, proprietate publică a județului 

Teleorman; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene pe 

niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul iernii 2018 – 2019; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

4. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe 

medicale și nemedicale din evidențele Spitalului Județean de Urgență 

Alexandria; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, a procedurilor pentru numirea 

și eliberarea din funcție a administratorului public, precum și a atribuțiilor 

specifice funcției de administrator public  din cadrul Consiliului Județean 

Teleorman; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului 

pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 30 iunie 2018; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului  

Teleorman pe anul 2018.  

 Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 35 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetelor de venituri 

și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului 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 

 

9.  Diverse. 

 

 

 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 ___ iunie 2018 
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