
ROMANIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: aprobarea acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului "Sprijin la 
nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanţate din 
perioada de programare 2021 - 2027 pe domeniile de mobilitate urbană, 
regenerare urbană, centre de agrementlbaze turistice (tabere şcolare), 

infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu 
cu potenţial turistic şi infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv 
variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură - 5D 1 " 

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

Având În vedere: 
- referatul de aprobare nr. 16264 din 14.12.2020 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 16296 din 15 decembrie 2020 al Direcţiei investiţii, 

proiecte şi achiziţii publice şi Direcţiei juridice; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor 

măsuri, precum şi acordarea unui sprijin 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.855117 .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, cu modificările 
ulterioare; 

- prevederile Ordinului MFE nr. 792/2020 privind modelul acordului de parteneriat, cu 
modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 122 din 14 august 2020 
privind aprobarea pregătirii şi promovării proiectului de infrastructură rutieră "Reabilitare şi 
modernizare DJ 703, limită judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (DJ 701) - Buzescu (DE 70)"; 

- adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, înregistrată la Consiliul 
Judetean Teleorman cu nr. 16084110.12.2020; . 

- 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
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