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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

... " 
HOTARARE 

privind: aprobarea pregătirii şi promovării proiectului de infrastructură şi servicii 
publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic 
"Vacanţă pentru suflet în 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, 

A vând în vedere: 
- referatul de aprobare nr.10263 din 5 august 2020 al preşedintelui 

Consiliului Judeţean Teleorman, privind aprobarea pregătirii şi promovării 

proiectului de infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potenţial turistic "Vacanţă pentru suflet în Teleorman"; 

- raportul comun de specialitate nr. 10349 din 6 august 2020 al Direcţiei 
investiţii, proiecte şi achiziţii publice şi Direcţiei economice privind aprobarea 
pregătirii şi promovării proiectului de infrastructură şi servicii publice de turism, 
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic "Vacanţă pentru suflet în 
Teleorman'" , 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind 
instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprij in financiar pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru 
perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul Operaţional 
Asistenţă Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul Operaţional 

Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM); 
- prevederile Ordinului nr. 855/17.07.2020 pentru aprobarea Ghidului 

Solicitantului Condiţii Specifice de accesare a fondurilor din Programul 
Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 destinate pregătirii proiectelor de 
infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură 

rutieră de interes judeţean, inclusiv variantele ocolitoare şi/sau drumuri de legătură, 
centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare) şi infrastructură şi servicii publice 
de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic; 

- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 
consiliului judeţean; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi f) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile art. 69 alin. (1) lit. b) şi f) din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman; 
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