
 

 
 
 
 
 
 

 

D I S P O Z I Ţ I E 
 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară în data de 25 

aprilie 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, 
25 aprilie 2018, ora 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru 
închirierea, prin licitație publică, a două spații medicale din imobilul Policlinică 
situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 32, proprietate 
privată a județului Teleorman. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru 
executarea lucrărilor pe tarif de racordare la imobilul situat în municipiul 
Alexandria, str. Libertății, nr. 1, proprietate publică a județului Teleorman. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a 
amplasamentului teren, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construire 
corp nou la Spitalul Județean de Urgență Alexandria, S+P+5E”, în municipiul 
Alexandria, județul Teleorman. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2019. 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
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5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010 privind aprobarea 
componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a 
județului Teleorman și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului 
Teleorman pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare, la 31 martie 2018. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public Comunitar 
de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 6 a) la Hotărârea Consiliului 
Județean Teleorman nr. 35/15.02.2018 privind aprobarea bugetelor de venituri și 
cheltuieli, a numărului de persoanl 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. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei 
de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și 
desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ”Marin 
Preda” Teleorman – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului 
Județean Teleorman. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

10. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei 
de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și 
desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Teleorman 
– instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean 
Teleorman. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între județul 
Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și comuna Talpa, prin Consiliul 
Local Talpa, în vederea cofinanțării cheltuielilor de funcționare aferente 
Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Dependente ”Sf. Maria”, 
comuna Talpa, pentru anul 2018. 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman 
 

12. 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   
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