
 

 

 

 

 

 

 

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 18 februarie 2022   

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman,  

Având în vedere:  

  - avizul de legalitate nr. 3665 din 11 februarie 2022 al Direcției Juridice; 

- 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. 171 din 4 februarie 2022 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, 

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 18 februarie 2022, ora 10.00. Ședința se va desfășura în sistem 

videoconferință prin intermediul aplicației ZOOM, cu sprijinul Serviciului Informatic, 

locul de desfășurare considerându-se la sala mare de ședințe a 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, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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   
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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

        

             

           ANEXĂ 

          la dispoziția nr. 108 

                din 11 februarie 2022 
 

 

  PROIECTUL ORDINII DE  ZI  

A ŞEDINŢEI  ORDINARE DE CONSILIU  

DIN 18 FEBRUARIE 2022, ORA 10.00 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor și a documentației tehnico – 

economice pentru obiectivul de investiții “Realizare subtraversări pe DJ 504, pe 

raza comunei Orbeasca, la km. 66+210,km. 66+476, km.68+164 și km. 68+450”, în 

faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație, a 

Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul, pentru anul 2022. 

 Inițiator: preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

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

Consiliului Judeţean Teleorman nr. 38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea 

organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiori de 

Vede, cu modificările și completările ulterioare. 

                Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a 

persoanelor vârstnice, a contribuţiei persoanelor vârstnice şi a contribuţiei 

susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele rezidențiale pentru 

persoane vârstnice Furculeşti şi Cervenia şi categoriile de venituri care vor fi luate 

în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie, din structura Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2022. 

                     Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a 

copiilor cu nevoi sociale şi speciale din Centrele rezidenţiale şi de zi din structura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru 

anul 2022.   

                       Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

 

 

 

 



 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a 

persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru 

persoane adulte cu dizabilități Olteni, Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru 

persoane adulte cu dizabilități Videle şi Centrul de abilitare şi reabilitare pentru 

persoane adulte cu dizabilități ”Sf. Iustin” Videle din structura Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, pentru anul 2022.   

                      Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a 

finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al județului Teleorman, pentru 

anul 2022. 

                      Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentarii numarului de posturi 

pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din judetul Teleorman, pe 

anul 2022. 

                  Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman 

 

9. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Teleorman. 

                   Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și 

funcționare ale aparatului direcției, centrelor rezidențiale și centrelor de zi aflate 

în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Teleorman. 

              Initiator :  presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean 

Teleorman pentru anul 2022. 

 Initiator :  presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2022. 

              Initiator :  presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2022. 

              Initiator :  presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede pe anul 2022. 

              Initiator :  presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului 

Teleorman pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2025. 

              Initiator :  presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 



 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a 

numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2022 și estimările 

pentru anii 2023-2025, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea 

Consiliului Județean Teleorman. 

              Initiator :  presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

17. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Serviciului Public 

Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman în Direcția 

Județeană de Evidență a Persoanelor Teleorman. 

             Initiator :    presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul 

realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul 

Teleorman pentru anul 2021. 

           Initiator :  presedintele   Consiliului Judetean  Teleorman  

 

19. Diverse. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Adrian Ionuț Gâdea 

 

          

 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

                             Secretar general al judeţului 

 

 Silvia Oprescu   

 

 

 

 

 

 

 

            


