
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 23 Decembrie 2014, orele 1200, în   sala  de  şedinţe  şedinţe a acestuia din 
municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prognozei execuţiei bugetului propriu 
al judeţului Călăraşi la 31 decembrie 2014 

2. Proiect de hotărâre privind respingerea/admiterea plângerii prealabile 
formulate de domnul GEORGESCU BOGDAN – GEORGE  

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, 
în vederea calculării veniturilor anuale brute provenite din cedarea folosinţei 
bunurilor prin închiriere, concesiune sau arendare, pentru anul 2015 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor din competenţa 
Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru anul 2015 

5. 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 2013 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statul de funcţii ale 
Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Călăraşi 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și a Statului de funcţii 
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi  

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

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi 

10. Diverse  
   

 
   

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

                      Dumitru TUDONE 
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