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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

... " HOTARARE 

privind: darea în folosinţă gratuită Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "A. D. 
Ghica" al Judeţului Teleonnan, a imobilului situat în comuna Piatra, 
proprietate publică a Judeţului Teleonnan 

Consiliul Judeţean Teleonnan, întrunit în şedinţă ordinară, confonn prevederilor art. 
178 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 8117 din 16 iunie 2020 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleonnan; 
- raportul comun de specialitate nr. 8219 din 18 iunie 2020 al Direcţiei Tehnice şi 

Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice, privind darea în folosinţă gratuită 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "A. D. Ghica" al Judeţului Te leorman , a 
imobilului situat în comuna Piatra, proprietate publică a Judeţului Teleorman; 

- adresa nr. 3447467 din 11 iunie 2020 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
"A. D. Ghica" al Judeţului Teleonnan; 

- prevederile art. 2146 şi următoarele din Codul civil republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- avizele Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
- prevederile art. 69 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Teleonnan, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleonnan 
nr. 142 din 30.09.2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 108 lit. d), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 297 alin. (1) 
lit. d) şi art. 349 - 353 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. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂşTE: 

Art.!. - (1) Se aprobă darea în folosinţă gratuită Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă "A. D. Ghica" al Judeţului Teleorman, a imobilului în suprafaţă construită totală 
de 251,33 m.p. şi terenul aferent în suprafaţă de 854,91 m.p. situat în comuna Piatra, 
proprietate publică a Judeţului Teleorman, pentru o perioadă de 10 ani. identificat conform 
anexelor nr. l şi 2. 
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