
 

 

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 

 

 

 






