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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei corpului de clădire C2-
atelier mecanic din imobilul situat în municipiul Alexandria, strada 
Libertăţii, nr. 1 bis, proprietate publică a judeţului Teleonnan, aflat în 
administrarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, în 
vederea demolării 

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. 19090 din 12 octombrie 2021 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleonnan; 
- raportul de specialitate nr. 19558 din 19 octombrie 2021 al Direcţiei Tehnice şi 

Administrarea Patrimoniului privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei 

corpului de clădire C2-atelier mecanic din imobilul situat în municipiul Alexandria, strada 
Libertăţii, nr. 1 bis, proprietate publică a judeţului Teleonnan, aflat în administrarea 
Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, în vederea demolării; 

- avizul de legalitate nr. 19485NI/ A din 18 octombrie 2021 al Direcţiei Juridice; 
- adresele nr. 1214/28.06.2021 şi nr. 1407/25.08.2021 ale Centrului Şcolar de 

Educaţie Incluzivă Alexandria; 
- adresa nr. 31775110.08.2021 a Ministerului Educaţiei; 
- prevederile art. 5 din Contractul de administrare nr. 67/21.12.2006 încheiat între 

Judeţul Teleonnan prin Consiliul Judeţean Teleonnan şi Centrul Şcolar de Educaţie 
Incluzivă Alexandria, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 112 alin. (3) şi alin (6) din Legea nr. 112011 a educaţiei naţionale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 
5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului confonn pentru schimbarea 
destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
precum şi condiţiile necesare acordării acestuia; 

- avizele Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 
Consiliului Judeţean Teleonnan; 

- prevederile art. 22 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Teleonnan, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleonnan 
nr. 134 din 26.08.2021; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
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