
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
... A 

HOTARARE 

privind: darea în administrare Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol al 
Consiliului Judeţean Teleorman a unor spaţii, proprietate publică a 
Judeţului Teleorman 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform 
prevederilor art. 178 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

Având în vedere: 
-referatul de aprobare nr. 9206 din 13 iulie 2020 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 9538 din 20 iulie 2020 al Direcţiei Tehnice 

şi Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice privind darea în administrare 
Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol al Consiliului Judeţean Teleorman a unor 
spaţii, proprietate publică a Judeţului Teleorman; 

- adresa nr. 460 din 30 iunie 2020 a Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol 
al Consiliului Judeţean Teleorman; 

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

-prevederile art. 867 şi următoarele din Codul civil republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

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

-prevederile art. 69 alin. (1) lit. ( c) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 142 din 30.09.2019, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-prevederile art. 108 lit. a), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) şi art. 297-
301, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin (1) şi art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂşTE: 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrare Serviciului de Deservire, Pază şi 
Protocol al Consiliului Judeţean Teleonnan, pe termen de 5 ani, a unor spaţii 
proprietate publică a Judeţului Teleorman, situate în municipiul Alexandria, 

F-5.5-03,edJ, rev.J 
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