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MÂN 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

pentru: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 591 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea 
Programului achiziţiilor publice pentru proiectul „ Sprijin la nivelul 
regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanţate din 
perioada de programare 2021 - 2027 pe domeniile mobilitate urbană, 
regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare), 
infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 
patrimoniu cu potenţial turistic şi infrastructură rutieră de interes 
judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură - 5DJ ", 
cod SMIS 143361, cu modificările şi completările ulterioare 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, 

Având Îli vedere: 
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Achiziţii Publice şi Direcţia Economică; 
- aviz Direcţia Juridică nr.2~.1}.-1. .. din 'l.l.~Q.?:2022; 
- prevederile art. 12, 13 şi 17 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

l - prevederile art. 1 O alin. ( 1) lit. f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea 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 modificarile şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completările 
ulterioare, 

DISPUNE: 

Art.I. - Se modifică şi se completează anexa la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 591 din 30 septembrie 2021 privind aprobarea Programului 
achiziţiilor publice pentru proiectul „ Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru 
pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021 - 2027 pe domeniile 
mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare), 
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