
ROMÂNIA 
CONSILIlJL JljDEŢEA..l\l TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru închirierea, prin 
licitaţie publică, a unor spaţii din imobilele sau părţile de imobile în care 
îşi desfăşoară activitatea Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, 
proprietate publică sau privată a judeţului Teleonnan 

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. 10285 din 05 august 2020 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleonnan; 
- raportul comun de specialitate nr. 10394 din 07 august 2020 al Direcţiei Tehnice 

şi Administrarea Patrimoniului, Direcţiei Economice şi Direcţiei JvIanagement şi 

Administraţie Publică privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru închirierea, 
prin licitaţie publică, a unor spaţii din imobilele sau păIţile de imobile în care îşi desfăşoară 
activitatea Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, proprietate publică sau privată a 
judeţului Teleorman~ 

adresele nr. 2329/05.03.2020, 3909/06.05.2020, 6437/27.07.2020 Ş1 
6762/04.08.2020 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă A1exandria~ 

- prevederile art. 5 lit. f) din Contractul de administrare TIr. 182 din 02.12.2019 
încheiat între Judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman şi Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Alexandria; 

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

- prevederile art 69 alin. (1) Iit. (c), alin. (4) lit. a) şi b) din Regulamentul 9~ 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 142 din 30.09.2019, cu modificările şi compleţfu1le 
ulterioare~ 

- prevederilor art. 190 alin. (1), art. 193 alin. 7 lit. d) şi d1
) şi alin. 8) din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare~ 

- prevederile art. 173 alin. (l) lit. c), alin. (4) lit. a) şi b), art. 297 alin. (1) lit. c) şi 

alin. (2), art. 332, art 333 şi art. 362 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

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