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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

PREŞEDINTE 
~ 

DISPOZIŢIE . .. 
privind: organizarea şi aplicarea procedurii prop~ii simplificate în vederea atribuirii 

contractului având ca obiect Servicii de pază: Lot 1 - Servicii de paza la 
obiectivul "Centrul Militar Judeţean Teleorman", Lot 2 - Servicii de paza la 
obiectivul " Centrul de Sănătate Regele Carol 1 Deparaţi" 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleonnan, 
Având în vedere: 
- referatul nr. 22700 din 26.11.2021 întocmit de Direcţia Investiţii, Proiecte ŞI 

Achiziţii Publice, 
- adresa nr. 21712NIII.B/ din 15.11.2021 transmisa de Direcţia Tehnică ŞI 

Administrarea Patrimoniului; 
- adresa nr. 21712 din 24.11.2020 transmisa de Direcţia Economică; 
- adresa nr. 21712 din 17.11.2021 transmisa de Direcţia Juridică; 

. 1 D' .. J 'd' ),OL)d' 0.2 .11 2021 - aVlZU lrecţlel un lce nr. · . .r:-.q.l~ m ......... 
- Dispozitia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 366 din 09 octombrie 

2018 privind aprobarea procedurii proprii de atribuire a contractelor de achiziţie publică ce 
au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse in anexa 
nr.2 la Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu valoarea estimată fără TV A, mai mică decât cea prevazută la art. 7 alin. (1) 
lit. d) din Lege, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art. 10 alin.(1) lit.f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Judeţean Teleonnan, aprobat prin Hotararea Consiliului Judeţean Teleorman 
nr.134 din 26.08.2021; 

- prevederile art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(l) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

DISPUNE: 

Art.l. Se constituie colectivul de specialişti pentru elaborarea documentaţiei de 
atribuire şi a strategiei de contractare necesare aplicării procedurii proprii simplificate 
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