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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 
30 Iunie 2015, orele 1600, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 
1918, nr.1, cu următoarea ordine de zi :  

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Gruiţă 
Darie – Nicolae  

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Filimon 
Mihai  

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 81/2012 privind 
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate  

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2015 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului de cheltuieli al consumului lunar de 

carburanţi pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Judeţean Călăraşi şi al instituţiilor 
publice subordonate acestuia 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Călăraşi prin Consiliul Judeţean 
Călăraşi, în calitate de lider, la depunerea proiectului „Regiunea Mobilă Călărași-Silistra – 
Dezvoltarea coordonată a unui Plan Integrat de Transport, însoțită de soluții hi-tech și eco-
durabile pentru îmbunătățierea conectivității regiunii Călărași-Silistra la rețeaua de transport 
TEN-T” (MORECS), în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Centrului Cultural Judeţean Călăraşi, în 
calitate de partener, la depunerea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea moștenirii 
culturale prin dezvoltarea evenimentului cultural transfrontalier Hora Mare, în zona Călărași 
Silistra”, în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Centrului Cultural Judeţean Călăraşi, în 
calitate de partener, la depunerea proiectului „Destinația: Cultură și Artă”, în cadrul Programului 
INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020 

9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea 
imobilului situat în municipiul Călăraşi, strada Independenţei, nr. 33 (fost 37), judeţul Călăraşi 

10. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu aparţinând 
domeniului public al judeţului Călăraşi, administrat de Consiliul Judeţean Călăraşi, Societăţii Enel 
Distribuţie Dobrogea S.A., pentru realizarea obiectivului “Racordare la reţeaua electrică a Centrului 
de Management Integrat Deşeuri Ciocăneşti” 

11. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 108/2012 privind validarea 
desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea indemnizaţiei 
acestora  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regimului finanţărilor nerambursabile, de către 
Consiliul Judeţean Călăraşi, pentru activităţi nonprofit de interes public judeţean, pe anul 2015  

13. Proiect de hotărâre privind emiterea licenţei de traseu societății POPASUL DIN PLOPI 
S.R.L. în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei Economico-Militare a 
Judeţului Călăraşi 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Călăraşi 



16. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a Directorului Executiv al Direcţiei 
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Călăraşi 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Comunitare de 
Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Călăraşi  

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Centrului Cultural Judeţean 
Călăraşi  

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Bibliotecii Judeţene 
“Alexandru Odobescu” Călăraşi 

20. Diverse 
 

 
 

 
                 PREŞEDINTE,  
   ing. Răducu George FILIPESCU                       AVIZEAZĂ,  

                                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI,  
                         Dumitru TUDONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 318 
Emisă la Călăraşi  
Astăzi 24.06.2015 


