
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 
 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară în data de 28 

martie 2019   

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman,  

 Având în vedere: 

- prevederile art. 94 alin. (1), (3), (5) şi (7) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 67 alin. (1), (3), (5) şi (7) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea nr. 80 din 30 mai 

2016; 

 În temeiul dispoziţiilor art.106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, modificată şi completată 

 

D I S P U N E: 

 

 Art.1. Consiliul Judeţean Teleorman se convoacă în şedinţă ordinară în ziua de joi, 28 

martie 2019, ora 11.00 cu următorul proiect al ordinii de zi: 

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru 

executarea unor lucrări la spaţiul medical situat în imobilul din municipiul Alexandria, str. 

Mihăiţă Filipescu, nr. 32, proprietate privată a judeţului Teleorman. 

 Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman 

nr. 92 din 25 iunie 2015, privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din “Palatul 

administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean 

Teleorman, cu modificările și completările ulterioare. 

 Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman 

nr. 51 din 19 mai 2006 privind atribuirea unor spații pentru instituții publice și partide 

politice, cu modificările și completările ulterioare. 

 Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

 4. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru 

executarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Av. Alexandru 

Colfescu, nr. 63, proprietate privată a județului Teleorman. 

 Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 
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 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012, privind numirea reprezentanților Consiliului Județean 

Teleorman în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice cu paturi pentru care 

s-a preluat managementul asistenței medicale, cu modificările și completările ulterioare. 

 Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

 6. 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. 

 Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Teleorman nr. 188 din 22 decembrie 2015, privind aprobarea organigramei și a 

statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

 8. Proiect de hotărâre privind acordul pentru schimbarea categoriei de folosință a 

unui teren aparținând domeniului public al județului Teleorman, din teren arabil în teren 

împădurit și includerea acestuia în fondul forestier național. 

 Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman 

 

 9. Diverse. 

 

 Art.2. Anunţul privind şedinţa publică se transmite către consilierii judeţeni, mass-

media şi se inserează în site-ul propriu. 

Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoştinţă 

publică ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţei de consiliu şi va comunica prezenta 

dispoziţie celor interesaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

 

    Cristescu Ionel Dănuț      
 

           Avizat 

                         pentru legalitate 

                                Secretar al judeţului 

Jr. Silvia Oprescu   

 

 

             DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI 

         ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

                   DIRECTOR EXECUTIV, 

                        jr. Ionescu Iuliana 
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