
 

 

 

 

 

 

 

 

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

data de 28 noiembrie 2019   

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman,  

În temeiul art. 179, alin. (1) , alin. (2) lit. “a”, alin. (6), coroborate cu cele ale 

art. 134 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ 

 

D I S P U N E: 

 

Art.1. Se convoacă plenul Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară 

pentru data de 28 noiembrie 2019, ora 14.00, în sala mare de ședințe a Consiliului 

județean. 

 

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. 

 

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se vor ridica de la Direcția 

Juridică și Administrație Publică Locală, Compartimentul Cancelarie, etaj 1, camera 

127. 

  

Art.4. Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra 

proiectelor de hotărâre prevăzute în proiectul ordinii de zi. 

 

Art. 5. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și 

va fi afișată pe pagina de internet a Consiliului Județean Teleorman. 

 

Art. 6. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta dispoziție Instituției 

Prefectului Județului Teleorman și Secretarului Județului. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

 

Ionel Dănuț Cristescu 

                       CONTRASEMNEAZĂ 
                              Secretar general al judeţului 

      Silvia Oprescu   

Alexandria 

Nr. _____ din 22 noiembrie 2019 
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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
          

            

           ANEXĂ 

                 la dispoziția nr. ______ 

                  din 22 noiembrie 2019 

 
          

  PROIECTUL ORDINII DE  ZI  

A ŞEDINŢEI  ORDINARE DE CONSILIU  

DIN 28 NOIEMBRIE 2019, ORA 14.00 
  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licențelor 

de traseu și al taxei pentru înlocuirea licențelor de traseu pentru transportul rutier 

județean de persoane efectuat cu autobuze prin servicii regulate. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu. 

 

2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului Public Comunitar de 

Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman, a unui spațiu proprietate privată a 

județului Teleorman. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 612 Antonești – Rădoiești (DJ 601C) km 

55+594 – 63+773 (8,132 km)”, în faza Proiect tehnic de execuție. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă 

determinată, a unor trasee cuprinse în Programul de transport public județean de 

persoane prin curse regulate, valabil până la data de 30.06.2023. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu. 

 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010, privind aprobarea tarifelor de utilizare a 

zonei drumurilor județene și a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de 

interes județean din județul Teleorman, precum și a tarifelor pentru eliberarea 

licențelor de traseu pentru serviciile de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale și acordarea autorizațiilor de transport, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

 

6. Proiect de hotarâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Teleorman nr. 121 din 26 iulie 2013, privind aprobarea organigramei și a 

statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii 

Tradiționale Teleorman, cu modificările și completările ulterioare. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 

 

7. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Teleorman și aprobarea organigramei și a statului de funcții. 

Iniţiator  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu 



 

 

8. Proiect de hotarâre 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  preşedinte Consiliul Judeţean Teleorman, dl Ionel Dănuţ Cristescu. 

 

9. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării 

măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din 

așezările informale, a județului Teleorman și aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a acesteia. 

 

10. Diverse. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Ionel Dănuț Cristescu 

 

 

 


