
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

             

            

           ANEXĂ 

          la dispoziția nr. 645 

                din 22 octombrie 2021 
 

  

 PROIECTUL ORDINII DE  ZI  

A ŞEDINŢEI  ORDINARE DE CONSILIU  

DIN 27 OCTOMBRIE 2021, ORA 14,00 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a 

destinației corpului de clădire C2 – atelier mecanic din imobilul situat în 

municipiul Alexandria, strada Libertății, nr. 1 bis, proprietate publică a județului 

Teleorman, aflat în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă 

Alexandria, în vederea demolării. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a unui imobil, proprietate 

publică a județului Teleorman. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Serviciului de 

Telecomunicații Speciale a unui spațiu din imobilul situat în municipiul 

Alexandria, str. Libertății nr.1, proprietate publică a județului Teleorman. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligni” și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 503 A, limită județ Giurgiu – 

Drăgănești Vlașca (DJ 503), km 30+100 – 32+600”. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligni” și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 653, lim. jud. Olt – Crângeni, km. 

66+120 – 73+845”. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligni” și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții ”Modernizare tronson DJ 504 B, Sfințești (DJ 612) – 

Vârtoape – Trivalea Moșteni (DJ 504), km. 9+509 – 22+473”. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 



 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligni” și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 601 D, Prunaru (DE 70) km. 

0+000 – limită județ Giurgiu (km. 4+920); limită județ Giurgiu (km. 10+714) – 

Mereni (DJ 612) km 14+584”. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligni” și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 601 B, Videle (DJ 

601) – Blejești (DJ 503), km 0+000 – 6+012”. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligni” și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 679 E, lim. Jud. 

Argeș – Siliștea Gumești (DJ 703), km. 7+144 – 11+430”. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligni” și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și reabilitarea tronson DJ 612, 

Mereni (DJ 601 D) – Botoroaga (DJ 503), km. 8+100 – 18+678”. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligni” și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții ”Pod pe DJ 653, peste râul Călmățui, com, 

Călmățuiu, km 87+891 – 87+904”. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin 

Programul național de investiții ”Anghel Saligni” și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiții ”Pod pe DJ 653, peste râul Călmățui, com, Dracea, 

sat Zlata, km. 109+083 – 109+098”. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

13. 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: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

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

Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind 

aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie 

Roșiori de Vede, cu modificările și completările ulterioare.  

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 



 

 

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

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

data de 30 septembrie 2021. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

  16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului 

Teleorman pe anul 2021. 

    Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman  

 

 17. 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 ulterioare.  

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții ”Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului 

Județean de Urgență Alexandria, Județul Teleorman”, faza proiect tehnic de 

execuție – P.T.E. 

Inițiator: Florescu Adrian, vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman 

 

19. Diverse. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Adrian Ionuț Gâdea 

 

          

 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

                             Secretar general al judeţului 

 

 Silvia Oprescu   

 

 

 

 

 

 

 

            


