
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
          

          

           ANEXĂ 

              la dispoziția nr. 215 

          din 19 aprilie 2021 
 

  PROIECTUL ORDINII DE  ZI  

A ŞEDINŢEI  ORDINARE DE CONSILIU  

DIN 22 APRILIE 2021, ORA 11,00 
  

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru anul 2022. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Bibliotecii Județene 

”Marin Preda” a unui imobil, proprietate publică a județului Teleorman. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Muzeului Județean 

Teleorman a unui imobil, proprietate publică a județului Teleorman. 

  Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

4. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Parchetului de pe 

lângă Tribunalul Teleorman, a unor spații din imobilul situat în municipiul 

Alexandria, str. Alexandru Colfescu, nr. 63, proprietate  privată a județului 

Teleorman. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

5. 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 2021. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale 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 2021. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

7. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea contribuției   sub formă de      

cotizație, a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, în calitate de 

membru asociat la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pentru 

anul 2020 și pentru anul 2021. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului 

propriu al județului pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, la 

data de 31 martie 2021. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 



 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului 

Teleorman pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, 

a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2021 și estimările 

pentru anii 2022-2024, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea 

Consiliului Județean Teleorman. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

 11. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman 

pentru efectuarea unor lucrări la spațiul locativ amplasat la etajele I și II ale 

clădirii situată în municipiul Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu  nr. 63, 

proprietate privată a județului Teleorman. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu locativ din 

imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Alexandru Colfescu nr. 63,  

proprietate privată a județului Teleorman, Partidului Național Liberal  – Filiala 

Teleorman. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului locativ din 

imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 9,   proprietate 

privată a județului Teleorman, Partidului Social Democrat  – Organizația 

Județeană Teleorman. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele, pe anul 2021. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 173 din 18 decembrie 2020 privind aprobarea acordării   burselor 

de ajutor social pentru anul școlar 2020 – 2021 și a cuantumului   acestora 

alocate elevilor din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă  Alexandria și 

centrului Școlar de Educație Incluzivă  Roșiorii de Vede. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

16. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în 

conținutul Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 55 din 30 

martie 2021. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Teleorman nr. 152 din 13 noiembrie 2020 privind 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman, pe 

principalele domenii de activitate. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 



 

 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului   Județean   Teleorman  nr. 70  din  24  aprilie  2019,  privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de 

Deservire, Pază și Protocol, cu modificările și completările  ulterioare. 

  Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

19. 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  și  categoriile de venituri  care vor fi luate în 

calcul la  stabilirea  venitului lunar pe membru de familie, din structura Direcției 

Generale de  Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2021. 

  Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

20. 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 2021. 

  Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

21. 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 

neuropsihiatrică Videle, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2021. 

  Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării cheltuielilor de 

funcționare aferente Centrului social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu 

 nevoi speciale Saelele, pentru anul 2021 și Contractul de parteneriat încheiat 

între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman și comuna Saelele, 

prin Consiliul Local al comunei Saelele. 

  Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

23. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de 

funcționare a Centrelor de zi pentru copii din comunele Gratia și Zâmbreasca, 

stabilirea cotei-părți de finanțare din bugetul județului pentru anul 2021 și 

aprobarea contractelor de parteneriat. 

  Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării cheltuielilor de 

funcționare aferente Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice 

 Dependente ”Sf. Maria” Talpa, pentru anul 2021 și contractul de 

parteneriat încheiat între județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman 

și comuna Talpa, prin Consiliul Local al comunei Talpa. 

  Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

 

 



 

25. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de 

funcționare a Centrului de zi pentru copii aflați în situații de risc din comuna 

Dobrotești, stabilirea cotei – părți de finanțare din bugetul  județului, pentru anul 

2021 și aprobarea contractului de parteneriat. 

  Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Spitalului Județean de Urgență Alexandria, pe anul 2021. 

  Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, pe anul 2021. 

  Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Spitalului de Psihiatrie Poroschia, pe anul 2021. 

  Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

29. Proiect de hotărâre privind majorarea nivelului alocației de hrană pentru 

consumurile colective din Spitalul Județean de Urgență Alexandria. 

  Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

30. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență 

Alexandria, cu modificările și completările ulterioare. 

  Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a 

managementului Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman – instituție 

publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

 32. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor nr. 1 și nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Județean nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei 

și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

33. Diverse. 

PREȘEDINTE, 

Adrian Ionuț Gâdea 

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

                             Secretar general al judeţului 

 

 Silvia Oprescu   

     


