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 26 Iulie 2016,
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 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 24/2016 privind
aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2015, în exercițiul
bugetar 2016
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al Județului Călărași la 30
iunie 2016
3.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea
imobilului situat în municipiul Călărași, strada București, nr. 185 (fost 183), Județul Călărași
4.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 102/2015 privind transmiterea
imobilului reprezentând Centrul de Informare și Cooperare în Afaceri Călărași din administrarea
Centrului Cultural Județean Călărași în folosință gratuită a Biroului Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră pentru Granița România – Bulgaria
5.Proiect de hotărâre privind admiterea/respingerea dării în administrare a unui spațiu și a unui
teren, proprietate publică a județului Călărași, Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a asocierii Județului Călărași, prin
Consiliul Județean Călărași, cu Societatea Belagro Development S.R.L., în vederea reabilitării a unui
tronson din DJ 100
7.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
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a achiziţionării unor apartamente, cu
destinaţia de locuinţe de serviciu
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Călărași la promovarea
drepturilor și intereselor legitime comune ale persoanelor cu dizabilități din România, respectiv
creșterea gradului de independență și participare pe deplin la toate aspectele vieții
10.Proiect de hotăre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Călărași și unele
unități administrativ – teritoriale, în vederea realizării Proiectului ”Modernizarea şi reabilitarea
drumurilor judeţene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuţa - limită Judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km
53+700 şi DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuţa - limită Judeţ Ialomiţa, km 0+000 - km
15+365
11.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 97/2014 privind
aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice pentru numirea și eliberarea din funcție a
administratorului public al județului Călărași
12.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcţii
ale Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi

13.Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Săpunari
14.Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi
15.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții
ale Spitalului Județean de Urgență Călărași
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării managementului de către o persoană fizică,
la Spitalului Județean de Urgență Călărași
17. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Călărași
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Călăraşi
19.Proiect de hotărâre privind desemnarea a 3 consilieri judeţeni în Colegiul Director al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Călăraşi
20.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 136/2013 privind
constituirea Comisiei pentru protecţia copilului Călăraşi
21.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Comunitare de
Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Călăraşi
22.Proiect de hotărâre privind emiterea unei licenţe de traseu Societății POPASUL DIN
PLOPI S.R.L. în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale
23.Diverse.

PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

Nr. 213
Emisă la Călăraşi
Astăzi, 20.07.2016

AVIZEAZĂ,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dumitru TUDONE

