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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: darea în folosinţă gratuită Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria a mor bmuri, proprietate privată a Judeţului Teleorrnan 

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 in vedere: 
- referatul de aprobare nr. 15947 din 08 decembrie 2020 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 16033 din 09 decembrie 2020 al Direcţiei Telmice şi 

Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice privind darea în folosinţă gratuită 
Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria a unor bmuri, 
proprietate privată a Judeţului Teleorrnan; 

- Protocolul de transmitere în administrare a obiectivului de investiţii "Locuinţe în 
municipiul Alexandria-Zona PECO", nr. 3137/5946/2002, Consiliului local al municipiului 
Alexandria, încheiat între Consiliul Judeţean Teleorman şi Consiliul Local al Municipiului 
Alexandria; 

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

- adresa nr. 971104.12.2020 a Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol al Consiliului 
Judeţean Teleorman; 

- adresa nr. 29097/08.12.2020 a Primăriei Municipiului Alexandria; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorrnan nr. 176 din 18 decembrie 2020 

pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorrnan nr. 18 din 25 
februarie 2010, privind actualizarea inventarului bmurilor care aparţin domeniului privat al 
judeţului Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 555 alin. (1) din Codul civil, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- 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. (1) lit. (e) din Regulamentul de Olganizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorrnan nr. 142 
din 30.09.2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 08lit. d), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b), art. 354 şi art. 362 alin. 
(2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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