
t\-0MAN'~ 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN • 

HOTĂRÂRE 
pentru: modificarea anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 

19 din 25 februarie 2010, privind darea în administrare unor unităţi 
sanitare din judeţ, a imobilelor proprietate publică şi privată a judeţului 
în care îşi desfăşoară activitatea, cu modificările ulterioare 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor 
art. 178 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul 
administrativ, 

Având î" vedere: 
-referatul de aprobare nr. 877 din 17 ianuarie 2020 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
-raportul comun de specialitate nr. 981 din 21 ianuarie 2020 al Direcţiei 

Dezvoltare Locală, Direcţiei Economice, Buget-Finanţe ş i Direcţiei Coordonare 
Instituţii Publice pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judetean 
Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010, privind darea în administrare unor unităţi 
sanitare din judeţ, a imobilelor proprietate publică şi privată a judeţului în care îşi 

desf1işoară activitatea, cu modificările ulterioare; 
-adresa nr. 5527 din 19 septembrie 2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie 

Roşiori de Vede; 
-prevederile Contractului de administrare nr. 62 din 05.08.2010, încheiat între 

Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman şi Spitalul de Pneumoftiziologie 
Roşiori de Vede; 

-avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activ itate ale 
Consi liului Judeţean Teleonnan; 

-prevederile ari. 69 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 142 din 30.09.20 19; 

-prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), alin . (4) lit. a) ş i b) din Ordonanta de 
Urgenţă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrat iv. 

fII temeiul dispoziţiilor art. 182 alin (1) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂşTE: 

Art. 1. - Anexa nr. I la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 19 din 25 
februarie 20 I O privind darea în administrare unor unităţi sanitare din judeţ, a 
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