
 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREȘEDINTE 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară 

pentru data de 25 februarie 2021   

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman,  

Având în vedere:  

- prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin.(1) și alin.(2),  lit. a), alin. (4) și alin. 

(6) coroborate cu cele ale art. 134, art. 135 și art. 182, alin (4)  din Ordonanța de 

Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 35 din 10 februarie 2021 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 

2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea 

și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

D I S P U N E: 

 

 

Art.1. Se convoacă plenul Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară 

pentru data de 25 februarie 2021, ora 10,00. Ședința se va desfășura la sediul 

Consiliului Județean Teleorman. 

 

Art.2. (1). Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte 

integrantă din prezenta dispoziție.  

 

(2) Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi îndeplinesc 

condițiile prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul Administrativ. 

 

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se vor transmite consilierilor 

județeni în sistem electronic (e-mail) și se vor afișa pe site-ul consiliului județean. 
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Art.4. Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor 

de hotărâre prevăzute în proiectul ordinii de zi care vor fi transmise în sistem electronic 

la adresa de e-mail: teleormanconsiliuljudetean@gmail.com. 

 

Art.5. Direcția juridică prin Compartimentul monitorizare proceduri 

administrative și relația cu consilierii județeni, asigură convocarea consilierilor județeni 

în scris, prin e-mail sau telefonic. 

 

Art.6. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va 

fi afișată pe pagina de internet a Consiliului Județean Teleorman. 

 

Art.7. Compartimentul monitorizare proceduri administrative și relația cu 

consilierii județeni va comunica prezenta dispoziție, în termenul prevăzut de lege, 

Instituției Prefectului Județului Teleorman, consilierilor județeni și Serviciului 

informatic. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

 

Adrian Ionuț Gâdea 

 

 

 

 

 

                          

             

         CONTRASEMNEAZĂ 

                             Secretar general al judeţului 

 

 Silvia Oprescu   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Alexandria 

Nr. 86 din 22 februarie 2021 
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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
          

          

           ANEXĂ 

              la dispoziția nr. 86 

           din 22 februarie 2021 
 

  PROIECTUL ORDINII DE  ZI  

A ŞEDINŢEI  ORDINARE DE CONSILIU  

DIN 25 februarie 2021, ORA 10,00 
  

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 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 

 

2. Proiect de hotărâre pentru atestarea Inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al județului Teleorman. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pe anul 2021 pentru fondul forestier proprietate publică a Județului Teleorman, 

aflat în administrarea Direcției Silvice Teleorman, prin Ocolul Silvic Alexandria. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

4. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman 

pentru efectuarea unor lucrări la spațiul amplasat la etajul II al clădirii situată în 

municipiul Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 63, proprietate privată a 

județului Teleorman. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 66 din 24 aprilie 2019 privind atribuirea în folosință gratuită 

Filialei Județene Teleorman a Asociației Comunelor din România, a unui spațiu 

situat în imobilul din municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, et.II, 

proprietate publică a județului Teleorman. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

6. 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 statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de 

Vede, cu modificările și completările ulterioare. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 65 din 20 mai 2009, privind asocierea Județului Teleorman cu 

județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova în vederea 

constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Situații de Urgență Sud 

Muntenia”, cu modificările ulterioare. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 



 

 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Teleorman în consiliul de administrație al Muzeului Județean 

Teleorman. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Teleorman în consiliul de administrație al Bibliotecii Județene ”Marin 

Preda” Teleorman. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

 

  10. Proiect de hotărâre privind desemnarea a șase consilieri județeni ca 

membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

 11. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului 

Județean Teleorman 

Inițiator: Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Teleorman 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului 

de infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
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Inițiator: Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Teleorman 
 

 13. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-

teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din limita de sume defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 

14% din impozitul pe venit, precum și a sumelor reținute ca urmare a diminuării 

cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe anul 2021 și estimările pentru 

anii 2022-2024. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
       

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

Consiliului Județean Teleorman nr. 141 din 30 septembrie 2019 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, cu modificările și completările ulterioare. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

15.Diverse. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Adrian Ionuț Gâdea 

 

 


