
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 
19 Decembrie 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 preliminate a bugetului propriu al Judeţului 

Călăraşi pentru trimestrul al patrulea 2013 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean 

Călăraşi, pentru 2014. 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 124/2010 privind aprobarea prelungirii 

garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 500.000 lei pentru Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Călăraşi. 

4 . Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. ECOAQUA S.A. 
Călăraşi. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea 
calculării veniturilor anuale brute provenite din cedarea folosinţei bunurilor prin închiriere sau arendare, 
pentru anul 2014 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor Normelor de venit pentru anul 2014, în 
vederea impunerii veniturilor realizate din activităţi independente 

7. Proiect de hotărâre privind asocierea în parteneriat a Judeţului Călăraşi cu Municipiul Olteniţa 
în vederea implementării Proiectului „Sistem de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în Municipiul Olteniţa” 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în parteneriat a Judeţului Călăraşi cu Municipiul 
Călăraşi pentru implementarea Proiectului “Regenerare urbană a centrului istoric al municipiului Călăraşi” 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Monitorizare a implementării Planului 
Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Călăraşi 2007 – 2013 (P.J.G.D) pentru anul 2012 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, a planului de 
management câştigător şi a duratei pentru care se va încheia contractul de management la Centrul 
Cultural Judeţean Călăraşi 

11. Proiect de hotărâre privind numirea managerului la Centrul Cultural Judeţean Călăraşi 
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea serviciului de transport public de persoane prin servicii 

regulate şi a licenţelor de traseu pentru efectuarea  transportului public judeţean de persoane prin curse 
regulate, pe traseele cuprinse în programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic 
judeţean al judeţului Călăraşi pentru perioada  01.01.2014 – 30.06.2019 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, precum şi al instituţiilor publice din 
subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Călăraşi 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie 
Călăraşi 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi 

18. Diverse  
                                       PREŞEDINTE,                               AVIZEAZĂ, 
                          ing.  Răducu George FILIPESCU                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                            Dumitru TUDONE 
 

 
Nr. 367 
Emisă la Călăraşi 
Astăzi 13.12.2013 


