
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂBÂRE 

privind: aprobarea documentaţiei de avizart.. a lucrărilor de intervenţii şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Pod pe 
DJ 653, peste râul Călmăţui, corn. Călmăţuiu, km 87+891-87+904", 
aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel 
Saligny", precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 
finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

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

Având îu vedere: 
- referatul de aprobare nr. 19679 din I 6.09.2022 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 19903 din 19.09.2022 al Direcţiei Tehnice şi 

Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice privind aprobarea documentaţiei 
de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Pod pe DJ 653, peste râul Călmăţui, com. Călmăţuiu, km 
87+891-87+904", aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii 
,,Anghel Saligny", precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de 
la bugetul local pentru realizarea obiectivului; 

- avizul de legalitate nr. 1985 lNI/ A din 19.09.2022 al Direcţiei juridice; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
- adresa nr. 79/23.06.2021 a S.C. INFRA PROJECT S.R.L., înregistrată la 

Consiliul Judeţean Teleorman cu nr. 11977 /25 .06.2021; 
- adresa nr. 73/02.08.2021 a S.C. STEREO-PLAN S.R.L., înregistrată la 

Consiliul Judeţean Teleorman cu nr. 14591 /03 .08.2021 ; 
- adresa nr. 102118/05.09.2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei ; 
- avizul nr. 12 din 14.09.2022 al Consiliului Tehnico-Economic; 
- prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

F-5.5-03,ed. J. rev. I 










