
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu din imobilul 
Centrul de Sănătate „Regele Carol I" Deparaţi situat în comuna Trivalea 
Moşteni, proprietate publică a judeţului Teleorman 

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 în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 24758 din 16 noiembrie 2022 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 24905 din 17 noiembrie 2022 al Direcţiei 

Tehnice şi Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice privind aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu din imobilul Centrul de Sănătate „Regele 
Carol I" Deparaţi situat în comuna Trivalea Moşteni, proprietate publică a judeţului 
Teleorman; 

- avizul de legalitate nr. 24825NI/A din 16 noiembrie 2022 al Direcţiei Juridice; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 151 din 31 octombrie 

2017 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică, a unui spaţiu situat în imobilul 
Centrul de Sănătate „Regele Carol I" Deparaţi, aflat în proprietatea publică a judeţului 
Teleorman, precum şi a Raportului de evaluare, preţului minim de pornire a licitaţiei, 
duratei închirierii şi a documentaţiei de licitaţie; 

- adresa Dr. Uţan Zenovia-Ligia, reprezentant al C.M.I. Dr. Uţan Ligia, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Teleorman sub nr. 21949/14.10.2022; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1358/2001 privind atestarea domeniului public 
al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 
Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 861 alin. (3) din Codul civil, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

- prevederile art. 22 alin. ( 1) lit. c) şi alin. ( 4) lit. a) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 134 din 26.08.2021; 

- prevederile art. 108 Iit. c ), 173 alin. (1) lit. c) şi alin. ( 4) lit. a), art. 297 alin. (1) lit. 
c) şi art. 333 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
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În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu din imobilul Centrul 
de Sănătate „Regele Carol I" Deparaţi, situat în comuna Trivalea Moşteni, în suprafaţă 
utilă totală de 57,50 mp, proprietate publică a judeţului Teleorman, pentru desfăşurarea de 
activitate medicală, identificat conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă preţul minim al închirierii pentru spaţiul menţionat la art. 1, în 
valoare de 1,25 euro/mp/lună (făra TV A), conform Raportului de evaluare întocmit de 
către un evaluator autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 
151 din 31 octombrie 2017. 

Art. 3. - Durata închirierii spaţiului prevăzut la art. I este de 5 ani. 

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. - Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia Tehnică şi 
Administrarea Patrimoniului şi Direcţia Economică, asigură punerea în aplicare a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 6. - Secretarul general al judeţului, prin Compartimentul Monitorizare Proceduri 
Administrative şi Relaţia cu Consilierii Judeţeni, va comunica prezentul act administrativ 
Instituţiei Prefectului Judeţul Teleorman, Direcţiei Tehnice şi Administrarea Patrimoniului 
şi Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, în termenul prevăzut de 
lege. 
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PREŞEDINTE, 

Adrian Ionuţ Gâdea 
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CONTRASEMNEAZĂ 
Secretar general al judeţului, 

Silvia Oprescu 
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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
An~x~ nr. I /,/.3 

Nr. 
crt. 

o 
1. 

la Hotararea nr ........ . 
d. J-t9 . b . 20?2 m ........ no1em ne _ 

Spaţiul din imobilul Centrul de Sănătate „Regele Carol I" Deparaţi, situat În comuna Trivalea Moşteni, 
proprietate publică a judeţului Teleorman, ce se Închiriază prin licitaţie publică 

Denumirea Nr. Datele de identificare a bunului Valoarea de Destinaţia 
bunului CF/NC inventar bunului 

-lei-
1 2 3 5 6 

Spaţiul din imobilul Centrul de CF 20375 Spaţiul din imobilul Centrul de Sănătate Valoare spaţiu= Activitate 
Sănătate „Regele Carol I" UA T Trivalea 
Deparaţi, comuna Trivalea Moşteni/ 
Moşteni NC 20375 

„Regele Carol I" Deparaţi, comuna Trivalea 33.658,20 
Moşteni: 

clădire administrativă 

- Su1iU1 10111111 = 57 .SO mp, din care: 
- camera 1 cu Su1i111 = 14,50 mp 
- camera 2 cu Su1ili1 = 7 ,00 mp 
- camera 3 cu Su1i111 = 11,50 mp 
- camera 4 cu Su1i111 = 6,50 mp 
- hol cu Sutil~ = 17,00 mp 
- wc. cu Su1m1 = 1,00 mp 

P R E Ş E D I N T E, 
Adrian Ionuţ Gâdea 

CONTRASEMNEAZĂ 
Secretar general al judeţului, 

Silvia Oprescu 

medicală 
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Spaţiu propus pentru închiriere 
suprafaţă utilă totală = 57 ,50 mp 

1n30 

P R E Ş E D I NT E, 
Adrian Ionuţ Gâdea 

CONTRASEMNEAZĂ 
Secretar general al judeţului, 

Silvia Oprescu 
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