
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

.. " HOTARARE 

privind Îndreptarea erorii materiale strecurată În continutul Anexei la 
Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 55 din 30 martie 2021 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor 
art. 178 alin. (1) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 6889 din 13 aprilie 2021 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Teleorman, domnul Adrian Ionuţ Gâdea; 

- avizul de legalitate nr. 6932 din 13 aprilie 2021 al Direcţiei Juridice; 
- raportul de specialitate nr. 7141 din 15 aprilie privind îndreptarea erorii materiale 

strecurată în conţinutul Anexei la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 55 dir 
30 martie 2021 al Direcţiei Juridice; 

- avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordini: 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

- prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativ~ 
pentru elaborarea actelor normative, republicată (r2) , cu modificările şi completărih 

ulterioare. 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. t) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa dt 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările Ş 

completările ulterioare 

HOT ĂRĂŞTE: 
Art. 1. Se îndreaptă eroarea materială strecurată în conţinutul Anexei la Hotărâre: 

Consiliului Judeţean Teleorman nr. 55 din 30 martie 2021 privind validarea desemnări 
nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentn 
mandatul 2020 - 2024, după cum urmează: 

- la poziţia 15 din lista membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Teleorman, în loc de "şef serviciu Poliţia Locală Alexandria", se va citi 
"Director executiv Poliţia Locală Alexandria"; 

- la poziţia 6 din componenţa "Comisiei de coordonare, situaţii de urgenţă şi 
pentru petiţii", în loc de " şef serviciu Politia Locală Alexandria", se va citi 
"Director executiv Poliţia Locală Alexandria". 
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