
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

w A 

HOTARARE 

privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
' investiţii Creşterea eficienţei energetice a clădirii "Serviciul Judeţean 
de Ambulanţă Alexandria", în faza Proiect tehnic de execuţie 

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. 27107 din. 15.12.2022 E;l1 vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman, domnul Adrian Florescu; 
- avizul de legalitate al Direcţiei Juridice nr. 27180 din 15.12.2022; 
- raportul de specialitate nr. 273 79 ~in 19.12.2022 al Direcţiei Investiţii, Proiecte şi 

Achizişii Publice; 

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

- adresa S.C. RUGBY CONSTRUCT S.R.L. nr. 147 din 12.10.2022, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Teleorman cu nr. 21770 din 13.10.2022; 

- adresa S.C. RUGBY CONSTRUCT _S.R.L. fără număr, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Teleorman cu nr. 23843 din 02.11.2022; · 

- autorizaţia de construire nr. 104 din 08.09.2022 emisă de Primăria municipiului 
Alexandria; ' 

- avizul nr. 14 din 13.12.2022, al Consiliului Tehnico-Economic; 
- prevederile Hotărârii 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; · 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) Iit. t) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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. 
- prevederile art. 22 alin. ( 1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Regulamentul de organiz!re 

şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 134 din 26 august 2021; 

În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (I) şi 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. Se aprobă documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii 
Creşterea eficienţei energetice a clădirii "Serviciul Judeţean de Ambulanţă 
Alexandria", în faza Proiect tehnic de execuţie, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Adrian Florescu, 
prin Direcţia Investiţii, Proiecte şi Achiziţii Publice, asigură punerea în aplicare a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3. Secretarul general al judeţului, prin Compartimentul Monitorizare Proceduri 
Administrative şi Relaţia cu Consilierii Judeţeni, va comunica prezentul act administrativ 
Instituţiei Prefectului-Judeţul Teleorman şi Direcţiei Investiţii, Proiecte şi Achiziţii 
Publice, în termenul prevăzut de lege. 

PREŞEDINTE 

ADRIAN IONUŢ GÂDEA 

Contrasemnează 

Secretar general al judeţului, 

Silvia OPRESCU 
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