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HOTĂRÂRE 

privind: aprobarea depunerii proiectului .. Creşterea eficientei energetice a 
secfiilor exterioare dermato-,·enerice şi oncologie din cadrul 
Spitalului Judefea11 de Urgenfă Alexandria" 

Consi]iul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, confom, prevederilor 
art. 178 alin. ( 1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având În vedere: 
- referatul de aprobare nr. 18670 din 02.09.2022 al vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman, domnul Adrian Florescu; 
- raportul de specialitate nr. 18696 din 02.09.2022 al Direcţiei Investiţii, Proiecte 

şi Achiziţii Publice; 
- avizul de legalitate al Direcţiei Juridice nr. 18691 din 2022; 
- avizele Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliul Judeţean Teleorman; 
- Ghidul Specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile 

europene aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5- Valul 
Renovării, Axa 2- Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri 
publice, Operaţiune 8 .1: Renovarea integrată (Consolidare seismică şi renovare 
energetică moderată) a clădirilor publice; 

- adresa nr. 18600 din 01 .09.2022 privind Descrierea sumară a investiţiei propusă 
prin proiect, transmisă de proiectantul VIA PRO IT CONSULTING SRL; 

- prevederile art. 44 alin. ( 1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. ( 1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
u I teri oare; 

- prevederile art. 22 alin. ( 1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 134/26.08.2021; 

În temeiul dispoziţiilor a11. 182 alin. (I) ş i art. 196 alin (I) lit. a) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1-(l). Se aprobă depunerea proiectului „ Creşterea eficien(ei energetice a 
secfiilor exterioare dermato-,·enerice şi oncologie din cadrul Spitalului Juderean de 
L'rge11(ă Alexandria ··. 


























