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CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI  
 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară 

 
Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,  
Având în vedere:  

- prevederile art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 

DISPUNE: 
                     Articol unic: Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 
27 Mai 2015, orele 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, 
nr.1, cu următoarea ordine de zi :  

1.  Proiect de hotărâre pentru suspendarea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean 
Călăraşi nr. 30/04.03.2015 privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi 

2. Proiect de hotărâre pentru suspendarea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean 
Călăraşi nr. 31/04.03.2015 privind  modificarea Hotărârii nr. 81/2012 privind organizarea comisiilor de 
specialitate pe principalele domenii de activitate 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al 
Judeţului Călăraşi şi a situaţiilor financiare pe anul 2014 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Judeţului Călăraşi la 31 
martie 2015 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor din fondul de rezervă bugetară prevăzut în 
bugetul propriu al Judeţului Călăraşi pe anul 2015 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2015 
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 153/2014 privind 

aprobarea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru anul 2015 
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 125/2013 privind 

aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi 

9. Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Călăraşi  

10. Proiect de hotărâre privind completarea Organigramei si a Statului de funcţii ale aparatului 
de specialitate al Bibliotecii Judeţene “Alexandru Odobescu” Călăraşi  

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
Muzeului “Dunării de Jos” Călăraşi 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual judeţean pentru acordarea 
finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2015 

14. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării suspendării raportului de serviciu şi 
încetarea raportului de serviciu al domnului Miţa Laurenţiu din funcţia publică de conducere de 
Director executiv al Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Călăraşi 

15. Proiect de hotărâre privind emiterea licenţei de traseu Societăţii ROUND TRADE S.R.L. în 
vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

16. Proiect de hotărâre privind avizarea procedurii de externalizare a serviciilor de curăţenie 
de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi 



17. Proiect de hotărâre privind avizarea procedurii de externalizare a serviciilor de spălătorie 
şi  curăţătorie uscată de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 121/2012 privind 
desemnarea a 3 consilieri judeţeni în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţie a Copilului Călăraşi  

19. Proiect de hotărâre privind împuternicirea unor persoane pentru a reprezenta interesele 
judeţului Călăraşi în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Drumuri şi Poduri S.A.Călăraşi 

20 . Diverse. 
 

 
                 PREŞEDINTE,  
   ing. Răducu George FILIPESCU                       AVIZEAZĂ,  

                                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI,  
                         Dumitru TUDONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 252 
Emisă la Călăraşi  
Astăzi 21.05.2015 


