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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORlVIAN 

HOTĂRÂRE 

pentru: atestarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
judeţului 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 corn pletările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 2760 din 16 februarie 2021 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean T eleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 2926 din 17 februarie 2021 al Direcţiei 

Tehnice şi Administrarea Patrimoniului, Direcţiei Juridice şi Direcţiei Economice 
pentru atestarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului 
Teleorman; 

adresa nr. Jv.IDLPA-159208IDPFBL-4757/19.01 .2021 a Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei; 

- Procesul-verbal nr. 2691/15.02.2021 al Comisiei speciale de inventariere a 
domeniului public şi privat al Judeţului TeleOIman constituită în baza Dispoziţiei 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 432/22.06.2020, cu modificările 

ulterioare; 
- prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 939/2020 privind înscrierea în 

inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile 
transmise din domeniul public al judeţului Teleorman şi din administrarea Consiliului 
Judeţean Teleorman în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei 
Naţionale" Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, precum 
şi actualizarea valorilor de inventar ca urmare a reevaluării; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1358/2001 privind atestarea domeniului 
public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 
judeţul T eleorrnan, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 6 alin. (2) şi alin. 3 Iit. d) din Normele tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al 
oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
392/2020; 

- declaraţia pe propria răspundere a secretarului general al judeţului Teleorman 
nr. 2725/15.02.2021; 

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