
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN 

... " HOTARARE 
privind: aprobarea contribuţiei anuale sub formă de cotizaţie, a Judeţului 

Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de 
membru asociat la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, pentru anul 2021 

Consiliul Judeţean Teleonnan, întrunit în şedinţă ordinară, conform 
prevederilor art. 178 alin. (1 ) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 05 iulie 
2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 6562 din 08 aprilie 2021 a preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleonnan ; 
- raportul de specialitate nr.7133 din 15 aprilie 2021 al Direcţiei economice 

privind aprobarea contribuţiei anuale sub fonnă de cotizaţie a Judeţului Teleonnan 
prin Consiliul Judeţean Teleonnan, în calitate de membru asociat la Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2021 ; 

- avizul de legalitate al Direcţiei juridice nr.6935NIIA din 13.04.2021 ; 
- adresa nr. 581 din 12 ianuarie 2021 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 

Sud Muntenia; 
- adresa Consiliului Judeţean Teleonnan nr.530/IV B1I20 ianuarie 2021 ; 
- adresa nr. 1425 din 22 ianuarie 2021 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 

Sud Muntenia; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean ; 
- prevederile art.13 alin.(l) lit.c) din Statutul Agenţiei pentru Dezvoltare 

Regională Sud Muntenia; 
- prevederile art.6 alin.(1), art.7 alin.(3), alin.(4) şi alin.(5), art.l0 alin.(l) lit.b) 

din Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile art.69 alin. ( 1) lit.t) din Regulamentul de organizare şi funcţionare 

al Consiliului Judeţean Teleonnan, aprobat prin Hotărâre a nr.142 din 30 septembrie 
2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.173 alin. (1 ) lit.t) din din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57 din 05 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

F-5. 5-03, ed.l, rev. O 



Chelu Lori
Rectangle


