
UlVlANl 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorrnan pentru efectuarea unor lucrări la 
spaţiul amplasat la etajul II al clădirii situată în municipiul Alexandria, 
str. Av. Alexandru Colfescu nr. 63, proprietate privată a judeţului 

Teleorman 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor 
art. 178 alin .. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 2696 din 15 februarie 2021 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 2925 din 17 februarie 2021 al Direcţiei Tehnice 

şi Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice privind acordul Consiliului 
Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la spaţiul amplasat la etajul II al 
clădirii situată în municipiul Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 63, proprietate 
privată a judeţului Teleonnan; 

- adresele nr. 48 din 09.02.2021 şi 61/11.02.2021 ale Partidului Naţional Liberal
Filiala Teleorman; 

- prevederile Contractului de închiriere nr. 6 din 31.05.2006, încheiat între Judeţul 
Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman şi Partidul Naţional Liberal Teleorman
Filiala Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- prevederile ar1. 69 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman 
nr. 142 din 30.09.2019, cu modificările şi completări le ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) 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. - (1) Se dă acord Partidului Naţional Liberal-Filiala Teleorman, în calitate 
de locatar, pentru efectuarea unor lucrări de înlocuire a tâmplăriei din aluminiu, la 
ferestrele camerelor 4, 5, 6 amplasate la etajul il şi a uşii de acces la etajul il din clădirea 
situată în municipiul Alexandria, str. Av . Alexandru Colfescu nr. 63, proprietate privată a 
judeţului T eleorman. 
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