
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI  
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI  
 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară 

 
Vicepreşedintele 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 Octombrie 

2015, orele 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu 
următoare: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al Județului Călărași la 30 
SEPTEMBRIE 2015 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2015 
3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

prin Compania Națională de Investiții – “C.N.I.”-S.A., a amplasamentului corpurilor de clădire F, G, H din cadrul 
Spitalului Judetean de Urgență Călărași și asigurarea condițiilor în vederea executării lucrărilor de consolidare a 
acestuia 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 14/2013 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice și a devizului general la obiectivul de investiție ”Centrul Județean 
de Cultură și Administrație Publică ”Barbu Știrbei” – Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu – Faza – 
Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Expertiză Tehnică și Audit Energetic”  

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 100/2015 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice a obiectivului de investiție” Spitalul Județean de Urgență Călărași - Corpurile 
F,G și H Faza – Actualizare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Expertiza Tehnică și Audit 
Energetic 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil, aflat în domeniul public 
al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne și administrarea temporară a Consiliului Județean 
Călărași în administrarea Consiliului Județean Călărași 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei judeţene în domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului pentru perioada 2014 – 2020  

8. Proiect de hotărâre privind emiterea unei licenţe de traseu Societăţii VLACIU S.R.L. în vederea 
efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate special 

9. Proiect de hotărâre privind numirea Directorului adjunct economic al Bibliotecii Județene “Alexandru 
Odobescu” Călărași 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016 pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Călărași, precum  și al instituțiilor publice din subordinea 
Consiliului Județean Călărași 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Călărași 
12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Călărași, în vederea 

participării la activitățile Conferinței Regiunilor Periferice Maritime ale Europei 
13. Diverse  

 
                 VICEPREŞEDINTE,                      AVIZEAZĂ, 
             ec. Marian DINULESCU                   SECRETARUL JUDEȚULUI,  
                   Dumitru TUDONE 
     

 
 
 
Nr. 553 
Emisă la Călăraşi  
Astăzi, 23.10.2015 


