
 

 

 

 

 

 

 

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 28 ianuarie 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. 3 din 12 ianuarie 2021 privind prelungirea 

stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 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 28 ianuarie 2021, ora 14,00. 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. 44 din 25 ianuarie 2021 
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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
          

          

                  ANEXĂ 

                   la dispoziția nr. 44  

             din 25 ianuarie 2021 
          

 

  PROIECTUL ORDINII DE  ZI  

A ŞEDINŢEI  ORDINARE DE CONSILIU  

DIN 28 IANUARIE 2021, ORA 14,00 
  

 

 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de 

expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean și implicit a celui de 

vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman, deținute de doamna Stoian 

Maria 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de 

expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Piper - 

Savu Florin. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de 

expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului 

Cristescu Ionel Dănuț. 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea 

serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate şi a 

Caietului de sarcini al serviciului public de transport judeţean de persoane prin 

curse regulate 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

6. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Municipiului 

Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria - Direcţia de 

Asistenţă Socială, a unui spațiu medical în imobilul situat în municipiul 

Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, nr. 32,  proprietate privată a  judeţului 

Teleorman 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

7. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Autorităţii 

Electorale Permanente a unui spaţiu din “Palatul administrativ”, proprietate 

publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Judeţean  Teleorman  

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 



 

 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Teleorman nr. 79 din 28 mai 2020 privind darea în folosință gratuită Casei 

Județene de Pensii Teleorman a unor spaţii din imobilul situat în municipiul 

Alexandria, str. Mihăiţă Filipescu, nr. 32, proprietate privată a Judeţului 

Teleorman 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de 

Deservire Pază și Protocol al Consiliului Județean Teleorman, a unor bunuri, 

proprietate publică a  judeţului Teleorman 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii ,,Modernizare DJ 

612 Antonești - Rădoiești (DJ 601C) km 55+594 – 63+773   (8,132 km)” 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii ,,Modernizare DJ 

612 Orbeasca (DJ 504) - Călinești (DJ 703), km 39+924 – 48+061 (8,137 km)” 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
 

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii ,,Modernizare DJ 

506 Scurtu Mare (DJ 701) - Negreni, km 87+000 – 94+160 (7,160 km)” 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
       

          13. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 

privind cheltuielile necesare  realizării obiectivului de investiţii ,,Modernizare DJ 

612, Botoroaga (DJ 503) – Frăsinet (DJ 506), km 19+778 – km 32+100 (12,322 

km)” 

Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

       14. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 

privind cheltuielile necesare  realizării obiectivului de investiţii ,,Modernizare DJ 

612, Rădoiești (DJ 601C) - Săceni (DJ 612A), km 64+371 - km 76+172 (L=11,801 

km)” 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

       15. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 

privind cheltuielile necesare  realizării obiectivului de investiţii ,,Modernizare DJ 

612 Călinești (DJ 703) - Antonești km 48+080 - 55+594 (7,514 km)” 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

       16. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor 

agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2021. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 
 



 

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa 

verde de pe pajiști, pentru anul 2021. 

 Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman. 

 

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Teleorman în cadrul Comitetului de organizare pentru nominalizarea 

membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman. 

 

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru 

activitatea desfășurată în perioada 29.10.2020 – 31.12.2020 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman. 

 

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, privind 

reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman și 

aprobarea organigramei și a statului de funcții, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman. 

 

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

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. 

 

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

nr. 15 din 31 ianuarie 2019, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 

ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

23. Proiect de hotărâre privind validarea Dispozițiilor Președintelui 

Consiliului Județean Teleorman nr. 833 din 23 decembrie 2020 și nr. 841 din 30 

decembrie 2020. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ 

special din Județul Teleorman, pentru anul școlar 2021-2022. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de menținere a 

calității aerului în județul Teleorman. 

Inițiator: președintele Consiliului Județean Teleorman 

 

 

 






