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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

pentru: modificarea Dispoziţiei nr. 38 din 15 februarie 2019 privind organizarea şi 
aplicarea procedurii simplificate pentru achiziţia de servicii având ca obiect 
Servicii elaborare studii: Lot 1 - Elaborarea Strategiei de dezvoltare 
durabilă a judeţului Teleorman pentru perioada 2021-2030, Lot 2 -
Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Teleorman, cu 
modificările ulterioare 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleonnan, 
A vând În vedere: 
- referatul nr. 10/43 din 31.05.2021 Întocmit de Direcţia Investiţii Proiecte şi 

Achiziţii Publice; 
- avizul Directiei Juridice nr. \02'22. din 3 ~ .05.2021; . -

- prevederile art. 68 alin. (1) lit. a), art. 71, art. 72, art. 73, art. 154 si art. 155 din 
Legea nr. 98/2016 coroborate cu cele ale art. 2 alin. (3) lit.c), alin. (4), art. 21 alin. (1) şi 
(3), art. 58 şi art. 126 din Nonnele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice aprobate prin Hotărâre a Guvernului nr. 395/2016, cu 
modificările şi completări le ulterioare; 

- dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 418 din 29.11.2018 
privind nominalizarea membrilor Echipei de Implementare a Proiectului "Îmbunătăţirea 
capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul 
Teleorman" cu modificările ulterioare; 

- prevederile art. 31 alin. (1) lit.t) din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Consiliului Judeţean Teleonnan, aprobat prin Hotararea Consiliului Judeţean 

Teleonnan nr. 142 din 30.09.2019, cu modificarile şi completările ulterioare; 
- prevederile art.191 alin. (1) lit. t) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 196 alin.(l) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile şi completările 

ulterioare 
DISPUNE: 

Art.I. Art. 3 la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 38 din 15 
februarie 2019 privind organizarea şi aplicarea procedurii simplificate pentru achiziţia 
de servicii având ca obiect Servicii elaborare studii: Lot 1 - Elaborarea Strategiei de 
dezvoltare durabilă a judeţului Teleorman pentru perioada 2021-2030, Lot 2 -
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