
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 
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 
25 Iunie 2014, orele 1200, în   sala  de  şedinţe  din cadrul Primăriei municipiului Călăraşi, str. 
Bucureşti, nr. 140, demisol, cu următoarea ordine de zi : 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2014 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării imobilului reprezentând Centrul de Dezinsecţie 
Fundulea 
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 2/2014 privind repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din 
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor 
provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital pentru cofinanţarea proiectelor de 
infrastructură şi a programelor de dezvoltare locală, pe unităţi administrativ–teritoriale, pe anul 2014 şi 
estimările pentru anii 2015–2017 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 4/2014 
privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2013, în exerciţiul 
bugetar al anului 2014 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de 
investiţie « Dezvoltare Infrastructură pentru Asistenţă Socială – Cămin de bătrâni » Faza – Studiu de 
Fezabilitate 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a devizului general 
la obiectivul de investiţie “Modernizarea şi Reabilitarea drumurilor judeţene DJ402 tronson DN4 – Curcani 
– Măriuţa – limită judeţ Ialomiţa km 0+000 – km 53+700 şi DJ302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuţa – 
limită judeţ Ialomiţa km 0+000 – km 15+365”, Faza – Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a devizului general 
la obiectivul de investiţie “Modernizarea şi Reabilitarea DJ100 tronson Postăvari – Orăşti – Pădurişu – 
Frumuşani km 51+852 – km 58+352”, Faza – Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

8. Proiect de hotărâre privind emiterea unei licenţe de traseu, în vederea efectuării transportului 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi 
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 106/2004 privind înfiinţarea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, aprobarea Organigramei şi a 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 136/2013 privind constituirea Comisiei 
pentru protecţia copilului Călăraşi 
 12. Diverse. 
 
                            VICEPREŞEDINTE,                 AVIZEAZĂ, 
                              ing.  Ion ŞTEFAN                                             SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                            Dumitru TUDONE 
  
 
 

 
 
Nr. 243 
Emisă la Călăraşi 
Astăzi 19.06.2014 


