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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: includerea unor bunuri în domeniul privat al Judeţului Teleorman 

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

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 15932 din 08 decembrie 2020 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean T eleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 16031 din 09 decembrie 2020 al Direcţiei Tehnice 

şi Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice privind includerea unor bunuri în 
domeniul privat al Judeţului Teleorman; 

- Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 2898 din 27.02.2020 privind 
execuţia lucrărilor aferente obiectivului "Centrale termice cu montaj (centrale termice în 
condensaţie 150 kw, Baxi-LUNA DUOTEC MP +1150)-3 bucaţi"; 

- avizele Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru 
activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, 
sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială şi Comisiei pentru administraţia publică 
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

- prevederile art. 69 alin. (l) 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. 173 alin. (l) lit. c) şi art. 354 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. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

corn pletările ulterioare, 
HOTĂRĂşTE: 

Art. 1. - Se aprobă includerea în domeniul privat al Judeţului T eleorman, a 
centralelor termice care deservesc blocurile COl şi C02 din municipiul Alexandria, 
Şoseaua Tumu Măgurele, proprietate publică a judeţului, prevăzute în anexa la prezenta 
hotărâre. 
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