
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

pentru: completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 92 din 25 iunie 
2015 

Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor 
ari. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 9411 din 09 iulie 2015 a preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 9412 din 09 iulie 2015 al Direcţiei dezvoltare 

locala şi Direcţiei economice, buget-fmanţe, pentru completarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 92 din 25 iunie 2015, 

- adresa nr. 461/08.07.2015 a Serviciului de Desenare Pază şi Protocol al 
Consiliului Judeţean Teleorman; 

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 
activitate ale Consiliului Judeţean Teleorman; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 92 din 25 iunie 2015 privind darea 
m folosinţă gratuită a unor spaţii din „Palatul administrativ", proprietate publică a 
statului, aflat în administrarea. Consiliului Judeţean Teleorman; 

- prevederile art. 3 alin (1)5 art 4 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 706 
din 07 octombrie 1994, privind trecerea palatelor administrative din municipiile 
reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1343 din 20 decembrie 2000, privind 
trecerea imobilului „Palatul administrativ", proprietate publică a statului, situat în 
municipiul Alexandria, judeţul Teleorman, din administrarea Prefecturii Judeţului 
Teleorman în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile ari. 2146 din Codul civil, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 61 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Teleorman nr. 49 dm 27 martie 2014; 

- prevederile art. 91 alin. (1), lit. „ f ' din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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în temeiul dispoziţiilor art. 97 dm Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE : 

Art. I. - Anexa nr. 1 la. Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 92 din 25 
iunie 2015 privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din „Palatul administrativ", 
proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, se 
completează la poziţia nr. 2, conform anexei care face parte dm prezenta hotărâre. 

Art. II. - Contractul de folosinţă gratuită (comodat) nr. 118 din 06 iulie 2015 
încheiat între Judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman şi Serviciul de 
Desen,iire Pază şi Protocol al Consiliului Judeţean Teleorman, se modifică în mod 
corespunzător, prin act adiţional, în termen de 30 de zile. 

Art. IU. - Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prm direcţiile de 
specialitate, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. IV. - Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica 
prezentul act administrativ serviciilor interesate, în termenul prevăzut de lege. 

CONTRASEMNEAZĂ 
Secreiar al judeţului, 

j r . SiiMa Gprescu 

0 / 

DIB ECUTIV DIRECTOR EXECUTIV 

in^rPasc jţu Victoriţa ec. Melintescu V satina 

Direcţia. Juridică şi Administraţie Publică Locală 
DIRECTOR EXECUTIV, 

jr. Cnstescu Mihaela Mirtis 

Alexandria, 
Nr.Mdm ./<£.. iulie 2015 Mă. 

F- 5.5-03, ed.l, rev.l 



CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN Anexa 
la Hotărârea nr. J.9.Z. 

din J.Ş.fcM 2015 

TABEL 
cu spaţiile drn Palatul Administrativ; 

ce urmează a fi. date în folosinţă gratuită 
serviciilor publice cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman 

Nr. 
crt 

Utilizator Spaţiu Suprafaţa 
-mp-

Suprafaţa totală 
-mp-

Nr. 
crt 

Utilizator Spaţiu 

utiiă comirnă 

Suprafaţa totală 
-mp-

Serviciul Deservire, 
Pază şi Protocol al 
Consiliului Judeţean 
Teleorman 

Garaj şi atelier, 
municipiul Alexandria, 
strada Tudor 
Vladimirescu, nr. 44, 
judeţul Teleorman 

- suprafaţa construită: 
1.272,85 (atelier auto, 
echilibrări, atelier, cabină 
poartă, şopron) 
- suprafaţă teren: 2.817,30 

Adrran Ifmut Crâdea 

CONTRA SEMNE AZ A 
Secretar al judeţului, 

j r . Si|Vja Oprescu 

0 ' 

DIRECTOR EXECUTIV 

ins. Victorita 

DIRECTOR EXECUTIV 

ec. Melintescu Vaţj^tina 

Direcţia. Juridică şi Administraţie Publică Locală 
DIRECTOR EXECUTIV, 

jr. Cristescu Mihaela Mirtis 

/ A 
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