
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
          

           ANEXĂ 

                 la dispoziția nr. 368 

                  din  24  septembrie 2019 

    

  

 PROIECTUL ORDINII DE  ZI  

A ŞEDINŢEI  ORDINARE DE CONSILIU  

DIN 30 SEPTEMBRIE 2019, ORA 14.00 
  

 

1.  Proiect de hotarâre 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 

               - iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ 

 Proiectul a fost avizat de Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor și de Comisia de 

studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi 

economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi 

pentru protecţie socială. 

 

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de 

organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman. 

               - iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ 

  Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii de 

activitate. 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse 

și Asistență Educațională Teleorman, pentru anul școlar 2019-2020.  

           - iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ 

 Proiectul a fost avizat de Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor și de Comisia de 

studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi 

economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi 

pentru protecţie socială. 

 

4.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 15 din 31 ianuarie 2019, privind aprobarea organigramei și statului 

de funcții ale Serviciului de Deservire, Pază și Protocol. 

           - iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ 

           Proiectul a fost avizat de Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor și de Comisia de 

studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi 



economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi 

pentru protecţie socială. 

 

  5. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, în vederea acordării unor 

ajutoare financiare unităților administrativ-teritoriale din județul Teleorman 

pentru combaterea Pestei Porcine Africane. 

           - iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ 

 Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii de 

activitate. 

 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului 

Teleorman pe anul 2019.       

             - iniţiator preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ 

 Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii de 

activitate. 

 

          7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 68 din 24.04.2019 privind aprobarea bugetelor de venituri și 

cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2019 și 

estimările pentru anii 2020-2022, ale instituțiilor și serviciilor publice din 

subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

 - iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Cristescu Ionel Dănuţ 

 Proiectul a fost avizat de comisiile de specialitate pe principalele domenii de 

activitate. 

 

 8. Diverse. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Ionel Dănuț Cristescu 

 


