
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

 

PROIECTUL ORDINII DE  ZI 

A ŞEDINŢEI  ORDINARE DE CONSILIU 

DIN 30 APRILIE 2020, ORA 14,00 

 

 

1. Proiect de hotarâre privind punerea în executare a Deciziei Civile nr. 363 din 

data de 06 aprilie 2020 pronunțată de Curtea de Apel București, în dosarul nr. 

1909/87/2019. 

 - inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel 

Dănuț Cristescu 

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 și 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 modificarile ulterioare. 

- inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel 

Dănuț Cristescu 

 

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetarii de drept, înainte de expirarea 

duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Vida Florian 

Marin, prin demisie, și vacantarea locului de consilier județean.  

- inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel 

Dănuț Cristescu 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a 

Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul” pentru anul 2020. 

                - inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel 

Dănuț Cristescu 

 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Teleorman nr. 44 din 31 martie 2020 privind aprobarea organigramei  

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

Culturii Tradiționale Teleorman. 

                - inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel 

Dănuț Cristescu 

 

6. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală, a comisiei 

de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a evaluarii finale a managementului Centrului Județean de 



Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman – instituție publică 

de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

 - inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel 

Dănuț Cristescu 

 

7. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a 

comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de 

organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului 

Județean Teleorman - instituție publică  de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Județean Teleorman. 

 - inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel 

Dănuț Cristescu 

 

8. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare anuală, a 

comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de 

organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii 

Județene ,,Marin Preda” Teleorman, - instituție publică  de cultură aflată în 

subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

 - inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel 

Dănuț Cristescu 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului propriu 

al județului pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, la data de 

31 martie 2020. 

                - inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel 

Dănuț Cristescu 

 

10 . Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 12.679,00 mii lei 

din excedentul bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2019, pentru 

finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare, în anul 

2020. 

 - inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel 

Dănuț Cristescu 

 

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului 

Teleorman pe anul 2020. 

- inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel 

Dănuț Cristescu 

 

12. 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 estimărilor  pentru anii  2021-2023, ale intituțiilor și serviciilor publice din 

subordinea Consiliului Județean Teleorman. 

- inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel 

Dănuț Cristescu 

 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Teleorman nr. 25 din 19 februarie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri 

și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Alexandria pe anul 2020, cu 

modificările și completările ulterioare. 

- inițiator președintele Consiliului Județean Teleorman, domnul Ionel 

Dănuț Cristescu 

 

 

14. Diverse. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


