
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

'" " HOTARARE 

pentru: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016 privind organizarea comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman pe principalele 
domenii de activitate, cu modificările ulterioare 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor 
art. 178 alin(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările si 
completările ulterioare, ' 

Având În vedere: 
referatul de aprobare nr.8309 din 22.06.2020 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr. 8327 din 22.06.2020 pentru modificarea anexei nr. 2 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016 privind 
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman pe principalele 
domenii de activitate, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii nr. 89 din 29.06.2020 privind validarea unui mandat de 
consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman; 

- avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

- prevederile art. 182.alin(4) coroborat cu art.124 alin.(2) din OUG nr 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile artA8 alin.(3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
Consiliului Judeţean Teleorman, actualizat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Teleorman nr.142 din 30 septembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art. 182 şi cele ale art.196 alin (1) lit "a" din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 
privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂşTE: 
Art.I Anexa nr.2 la Hotărâre a Consiliului Judetean Teleorman nr.89 , 

din 23 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Teleorman pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare, cuprinzând 
componenţa comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, se modifică şi se înlocuieşte cu 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
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