
ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN 

PRE~EDINTE 

DISPOZITIE 
pentru: modificarea ~i completarea anexei la Dispozitia Pre~edintelui Consiliului 

Judetean Teleorman nr. 591 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea 
Programului achizitiilor pub lice pentru proiectul ,, Sprijin la nivelul 
regiunii Sud Muntenia pentru pregiitirea de proiecte Jinan/ate din 
perioada de programare 2021 - 202 7 pe domeniile mobilitate urbana, 
regenerare urbanii, centre de agrement/baze turistice (tabere §Co/are), 
infrastructurii # servicii pub/ice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potenfial turistic ~i infrastructura rutiera de interes 
judefean, inclusiv variante ocolitoare $ilsau drumuri de legatura - SDI", 
cod SMIS 143361 

Pre~edintele Consiliului Judetean Teleorman, 

Av/ind in vedere: 
e, l 1 ~s-Y5'd· II t{,/o))_ " . d n· . I ... P . . - re1eratu nr. ✓• .-<......... m e<X-••. .............. mtocm1t e 1rectia nvestitn, r01ecte $1 

Achizitii Publice ~i Directia Economica; 
- aviz Directia Juridica nr,.0@.l/di~~ .. 2021; 
- prevederile art. 12, 13 $i 17 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvemului nr.395/2016, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 10 alin.( 1) lit.f) din Regulamentul de organizare ~i functionare al 
Consiliului Judetean Teleorman, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Teleorman 
nr.134 din 26.08.2021; 

- prevederile art.191 alin.( 1) lit.f) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile $i completarile ulterioare; 

in temeiul prevederilor art.196 alin.(l) lit.b) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile $i completarile 
ulterioare, 

DISPUNE: 

Art.I. - Se modifica ~i se completeaza anexa la Dispozitia Pre~edintelui Consiliului 
Judetean Teleorman nr. 591 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea Programului 
achizitiilor publice pentru proiectul ,, Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru 
pregiitirea de proiecte finanfate din perioada de programare 2021 - 2027 pe domeniile 
mobilitate urbana, regenerare urbana, centre de agrement/baze turistice (tabere ~co/are), 
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