
RUMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂ.RE 

privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiţii Reabilitare imobil ,,Fost sediu al Băncii Agricole 
Sucursala Teleorman", situat în comuna Piatra, proprietate publică a 
judeţului Teleo,man, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii 

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, 

Avâ1td Îll vedere: 
- referatul de aprobare nr. 14732 din 07 iulie 2022 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 15022 din 12 iulie 2022 al Direcţiei Tehnice şi 

Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice privind aprobarea indicatorilor şi a 
documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare imobil „Fost 
sediu al Băncii Agricole Sucursala Teleo,man ", situat în comuna Piatra, proprietate publică 
a judeţului Teleonnan, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii; 

- avizul de legalitate nr. 14940/VI/A din 11 iulie 2022 al Direcţiei Juridice; 
- adresele nr. 368/17 .06.2021, 393/02.07 .2021, 161/09.03.2022 şi 288/14.04.2022 ale 

S.C. ARTATELIERS PROJECT S.R.L; Î'-.. 
- adresele nr. EXT027/l 7.08.2021 şi EX)\012/13.05.2022 ale S.C. EXQUISITE 

DESIGN &ARHITECTURE S.R.L.; 
- Avizul nr. 6 din 30 iunie 2022 al Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului 

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

Judeţean Teleorman; 
- 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; 

- prevederile art 22 alin. (1) lit b) şi alin. (3) lit f) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Teleorman nr. 134 din 26.08.2021; 
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