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  PROIECTUL ORDINII DE  ZI  

A ŞEDINŢEI  ORDINARE DE CONSILIU  

DIN 28 mai 2020, ORA 14.00 
  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sud formă de cotizație, a Județului 

Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,, 

Situații de Urgență Sud Muntenia‘‘, pentru anul 2020. 

- inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel    Dănuț 

Cristescu 

 

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Casei Județene de Pensii Teleorman 

a unor spații din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 32, 

proprietate privată a județului Teleorman. 

- inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel    Dănuț 

Cristescu 

 

3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Județen 

Teleorman a unor spații, proprietate publică a județului Teleorman. 

- inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel    Dănuț 

Cristescu 

 

4. Proiect de hotarâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcționare a Centrului 

de zi pentru copii aflați în situații de risc din comuna Dobrotești, stabilirea cotei-părți de 

finanțare din bugetul județului pentru anul 2020 și aprobarea contractului de parteneriat. 

- inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel    Dănuț 

Cristescu 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al 

județului Teleorman și al instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului 

Județean Teleorman, pe anul 2019. 

- inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel    Dănuț 

Cristescu 

 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2020. 

- inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel    Dănuț 

Cristescu 
 

 

 

 



 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 

35/19.02.2020 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal 

și a fondului salariilor de bază pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 – 2023, ale 

instituțiilor și serviciilor publice din subordinea consiliului Județean Teleorman. 

- inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel    Dănuț 

Cristescu 

 

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

Teleorman nr. 171 din 28 noiembrie 2019, privind reorganizarea aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Teleorman și aprobarea organigramei și a statului de funcții. 

- inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel    Dănuț 

Cristescu 
 

9. Diverse 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Ionel Dănuț Cristescu 

 

 

 


