
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 
31 Octombrie 2013, 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 privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Judeţului Călăraşi la 30 

septembrie 2013. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2013. 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 35/2013, privind aprobarea utilizării 

excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2012, în exerciţiul bugetar al anului 2013. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor ajutoare unităţilor administrativ – teritoriale aflate în 

situaţii de extremă dificultate din fondul de rezervă bugetară în bugetul propriu al judeţului Călăraşi pe 

anul 2013. 

5.  Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unui imobil din domeniul 
privat al judeţului Călăraşi şi din administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi. 

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri imobile aflate în patrimoniul 

judeţului Călăraşi, Centrului Cultural Judeţean Călăraşi. 

7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului 

situat în municipiul Călăraşi, str. Sloboziei, nr. 27, judeţul Călăraşi. 

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea proiectului de stemă a Judeţului Călăraşi. 

9. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi. 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 42/2013 privind aprobarea 

participării Consiliului Judeţean Călăraşi în calitate de solicinant la depunerea proiectului “Sistem 

informatic pentru un management informaţional performant în judeţul Călăraşi, în cadrul Programului 

Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară 3 – Tehnologia informaţiilor şi 

comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public. 

11. Proiect de hotărâre privind emiterea unei licenţe de traseu, în vederea efectuării transportului 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale. 

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

Călăraşi.  

13. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de lucru pentru coordonarea elaborării 

Strategiei de dezvoltare a Judeţului Călăraşi pentru perioada 2014 – 2020. 

14. Diverse.          

                             PREŞEDINTE,                                    AVIZEAZĂ, 
              ing. Răducu - George FILIPESCU                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                 Dumitru TUDONE 
 
 
 

Nr. 300 
Emisă la Călăraşi 
Astăzi 25.10.2013 


