
~OMÂN~ 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

'" "-
HOTARARE 

privind: darea în folosinţă gratuită a unor spaţii, proprietate publică a statului, 
aflate în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman 

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, 

Având în vedere: 
-referatul de aprobare nr. 8140 din 17 iunie 2020 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 8217 din 18 iunie 2020 al Direcţiei Tehnice şi 

Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice privind darea în folosinţă gratuită a 
unor spaţii, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Consiliului Judeţean 
Teleorman; 

- adresa nr. 175 din 16 iunie 2020 a Serviciului Informatic al Consiliului Judeţean 
Teleorman; 

- adresa nr. 424 din Il iunie 2020 a Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol al 
Consiliului Judeţean Teleorman; 

- adresa nr. 98 din 16 iunie 2020 a Serviciului de Cooperare Internă şi 
Internaţională al Consiliului Judeţean Teleorman; 

- prevederile art. 3 alin (1), art. 4 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului llf. 706 
din 07 octombrie 1994, privind trecerea palatelor administrative din municipiile 
re şedinţe de judeţe în administrarea instituţiei prefectului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1343 din 20 decembrie 2000, privind 
trecerea imobilului "Palatul administrativ", proprietate publică a statului, situat în 
municipiul Alexandria, judeţul Teleorman, din administrarea Prefecturii Judeţului 
Teleorman în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman; 

- prevederile art. 2 pct. 39 din Legea llf. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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) Iit. (f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman 
llf. 142 din 30.09.2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art. 173 alin. (1) Iit. f), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului llf. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completări le ulterioare. 
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