
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU 

DIN AUGUST 2021 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru 

efectuarea unor lucrări la imobilul situat în comuna Olteni, proprietate 

publică a județului Teleorman. 

      Inițiator: președintele Consiliului Județean  Teleorman  

  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea 

și însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al județului 

Teleorman, cu modificările și completările ulterioare. 

  Inițiator:  președintele  Consiliului Județean  Teleorman  

 

      3. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Anexei nr. 1 la  

Hotărârea Consiliului Județean  Teleorman nr. 93 din 31 mai 2001 privind 

darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Teleorman a unor imobile, proprietate publică a județului  

Teleorman, în care își desfășoară activitatea. 

    Inițiator:  președintele  Consiliului Județean  Teleorman 

 

4. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru 

efectuarea unor lucrări la imobilul Spitalul de Psihiatrie Poroschia, 

proprietate publică a județului Teleorman. 

      Inițiator:  președintele  Consiliului Judetean Teleorman  

 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 81 din 22 aprilie  2021 privind aprobarea bugetului de venituri 

și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede, pe anul 2021. 

    Inițiator: președintele  Consiliului Judetean Teleorman  

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective în vederea 

prezentării  unui nou proiect de management de către managerul Muzeului 

Județean Teleorman. 

    Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman  

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului de proiecte 

de management pentru ocuparea postului de manager la Biblioteca Județeană 

„Marin Preda „ – instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului  

Județean Teleorman.  

    Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman  



 

8. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru analiza noului 

proiect de management și aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfăsurare a analizei noului proiect de management ce va fi depus de 

managerul Muzeului Județean Teleorman  - instituție publică de cultură 

aflată în 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 desfăsurare a evaluării anuale a managementului Centrului 

Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale  Teleorman - 

instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean  

Teleorman. 

    Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman  

 

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului 

Teleorman pe anul 2021. 

     Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman  

 

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei pentru protecția 

copilului Teleorman  

    Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman  

 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2020 -

2024.  

    Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman  

 

                  
 

  

 


