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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

• 

pentru: modificarea Anexei I la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 99 din 31 
mai 2021 privind pa1iiciparea Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean 

Teleorman în cadrul Programului "South-Muntenia Energy Efficiency for Public 
Buildings lnvestment Programme", a co-finanţării cheltuielilor eligibile, 
neeligibile şi conexe finanţate prin Program proporţional cu valoarea estimată a 
cheltuielilor aferente proiectelor cuprinse în Anexa nr. I Portofoliul de proiecte 
pre-cerere de finanţare Banca Europeană de Investiţii, precum şi aprobarea 
Acordului cadru între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia şi 

Judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară, conform 
prevederilor art. 178 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

A,1â11d În vedere: 

- referatul de aprobare nr. 18669 din 02.09.2022 al vicepreşedintelui Consiliului 
Judeţean Teleorman, Domnul Adrian Florescu; 
- raportul comun de specialitate al Direcţiei Investiţii, Proiecte şi Achiziţii Publice şi 

Direcţiei Economice nr. l 8697/02.09.2022; 

- avizul de legalitate al Direcţiei Juridice nr. 18692/Vl/ A din 2.09.2022; 

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

- adresa nr. 14070 din 26.08.2022 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
referitoare la proiect „Program de Investiţii Eficienţă Energetică pentru Clădiri Publice 
Sud Muntenia" (SMEE-PB) - Contract de finanţare nr. ELENA -2019-154 pentru 
implementarea Serviciilor de Dezvoltare a Proiectului ; 
- prevederile art. 35 alin. (I) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 173 alin. (I) lit. b) şi lit. t) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
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