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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

... ,. 
HOTARARE 

privind: exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Judeţean Teleonnan pentru . 
cumpărarea imobilului monument istoric situat în satul Siliştea Gumeşti, 
comuna Siliştea Gumeşti, judeţul Teleonnan, înscris în Lista Monumentelor 
Istorice din 2015, sub denumirea de „Casa memorială Marin Preda", cod TR
IV-m-B-14522 

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. 27372 din 19 decembrie 2022 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 27701 din 21 decembrie 2022 al Direcţiei 

Tehnice şi Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice privind exercitarea 
dreptului de preemţiune al Consiliului Judeţean Teleorman pentru cumpărarea imobilului 
monument istoric situat în satul Siliştea Gumeşti, comuna Siliştea Gumeşti, judeţul Teleonnan, 
înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de „Casa memorială Marin 
Preda" cod TR-IV-m-B-14522· ' ' 

- avizul de legalitate nr. 27402NI/A din 19 decembrie 2022 al Direcţiei Juridice; 
- adresa nr. 3902/13.12.2022 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Teleorman, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Teleonnan sub nr. 27078/15.12.2022; 
- Raportul de evaluare nr. 688 INS/16.10.2022 întocmit de un evaluator autorizat · 

ANEVAR; 
- Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei 

monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 6 alin. (2) din Nonnele metodologice pentru aplicarea prevederilor 
art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatft, cu 
modificările şi completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune 
al statului român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciile publice deconcentrate 
ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor 
fizice sau juridice de drept, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 3143/2019; 

- prevederile art. 1730 alin. (1) din Codul civil republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- avizele· Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 
Consiliului Judeţean Teleonnan; 
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- prevederile art. 22 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman 
nr. 134 din 26.08.2021; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

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 exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Judeţean 
Teleonnan pentru cumpărarea imobilului monument istoric situat în satul Siliştea Gumeşti, 
comuna Siliştea Gumeşti, judetul Teleorman, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, 
sub denumirea de „Casa memorială Marin Preda", cod TR-IV-m-B-14522, CF 20157, nr. 
cadastral 31 O. 

Art. 2. - Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia Tehnică şi 
Administrarea Patrimoniului şi Direcţia Economică, asigură punerea în aplicare a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3. - Secretarul general al judeţului, prin Compartimentul Monitorizare 
Proceduri Administrative şi Relaţia cu ConsilierH Judeţeni, va comunica prezentul act 
administrativ Instituţiei Prefectului Judeţul Teleorman, Direcţiei Judeţene pentru Cultură 
Teleorman, C.1.1. Nicolae Elena Gabriela Lichidator Judiciar al Debitoarei Asociaţia 
„Mişcarea de Rezistenţă-Marius Tucă", Comunei Siliştea Gumeşti, 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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Nr. abţineri 


