
D I S P O Z I Ţ I E
 privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară în data de 31

ianuarie 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, 31
ianuarie 2019, ora 11.00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean în Consiliul
Județean Teleorman.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean
Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de activitate, cu modificările
ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Consiliului Local al Municipiului
Alexandria, Serviciul public de interes local – Direcția de asistență socială,  a unui
spațiu medical în imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr.
32, proprietate privată a județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații, în imobilul
situat  în municipiul Alexandria,  str.  Mihăiță Filipescu,  nr.  32,  proprietate privată a
județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
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5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean
Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010, privind darea în administrare unor unități
sanitare din județ, a imobilelor proprietate publică și privată a județului în care își
desfășoară activitatea, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

6. Proiect  de  hotărâre  privind trecerea  unui  imobil  din  domeniul  public  în  domeniul
privat al județului Teleorman.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei  nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean
Teleorman nr.  45 din 21 mai  2001,  privind reactualizarea și  însușirea inventarului
bunurilor din domeniul public al județului Teleorman, cu modificările și completările
ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

8. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010, privind actualizarea inventarului bunurilor
care aparțin domeniului privat al județului Teleorman, cu modificările și completările
ulterioare.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de
investiții  ”Modernizare  DJ  506  Scurtu  Mare  (DJ  701)  –  Negreni,  km  87+000  –
94+160 (7,160 km)”.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

10.Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști,
pentru anul 2019.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

11.Proiect  de hotărâre  privind stabilirea prețului  mediu al  produselor  agricole  la  care
arenda se exprimă în natură, pentru anul 2019.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

12.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  organigramei,  a  statului  de  funcții  și  a
Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Informatic.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

13.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  organigramei  și  a  statului  de  funcții  ale
Serviciului de Deservire, Pază și Protocol.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul
Teleorman, pentru anul școlar 2019-2020.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman
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15.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.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Teleorman

16.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

Alexandria
Nr. ______ din ___ 25 ianuarie 2019
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