
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN 
._. A 

HOTARARE 
privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări 

la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, 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. 13112 din 17 iunie 2022 al vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman, domnul Adrian Florescu; 
- raportul de specialitate nr. 13348 din 21 iunie 2022 al Direcţiei Tehnice şi 

Administrarea Patrimoniului privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru 
efectuarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, 
proprietate publică a judeţului Teleorman; 

- avizul de legalitate nr. 13326NI/A din 21 iunie 2022 al Direcţiei Juridice; 
- adresele nr. 438 din 06 iunie 2022 şi 466 din 10 iunie 2022 ale Muzeului Judeţean 

Teleorman; 
- prevederile art. 5 din Contractul de administrare nr. 69 din 14 mai 2021 încheiat 

între Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman şi Muzeul Judeţean 

Teleorman; 
- Hotărârea 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; 

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

- prevederile art. 22 alin. ( 1) lit. ( c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman 
nr. 134 din 26 august 2021; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) 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 dă acord Muzeului Judeţean Teleorman, în calitate de administrator, 
pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii la soclu gard împrejmuitor (latura dinspre strada 
1848) şi la sala „Epoca metalelor", etajul I, perete latura nord, din imobilul situat în 
municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publică a judeţului Teleorman. 
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