
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

"" " HOTARARE 

pentru: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Teleorman nr.1S2 din 13 noiembrie 2020 privind organizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleormanpe 
principalele domenii de activitate 

Consiliul Judeţean Teleonnan, întrunit în şedinţă extraordinară, conform 
prevederilor art. 178 alin. (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 1582 din 19 ianuarie 2022 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr. 1689 din 19 ianuarie 2022 al Direcţiei Juridice pentru 

modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 152 din 13 
noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Teleorman pe principalele domenii de activitate; 

- Avizul Direcţiei juridice nr; 1638 din 19.01.202l. 
- avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 
- Sentinţa civilă nr. 106 din 22 Decembrie 2021 pronunţată de Tribunalul Teleorman 

în dosarul nr. 1862/87/2021 prin care se valideazămandatul supleantului pentru funcţia de 
consilier judeţean al domnului Miţoi Ilie, Partidul Naţional Liberal - Filiala Teleorman; 

- prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art.124 alin.(2) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.15 alin.(7) şi alin.(8) din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Consiliului Judeţean Teleonnan, aprobat prin Hotărârea nr. 134 din 26 august 2021, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.182 şi cele ale art.196 alin. (1) lit a) din Ordonariţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂşTE 

Art.I. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleonnan nr.152 din 13 
noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Teleorman pe principalele domenii de activitate, cuprinzând componenţa comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, 
protecţia mediului înconjurător se modifică în sensul înlocuirii domnului Nădrag Gigi 
Gabriel cu domnul1\1iţoi Ilie. 
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Art.II. Secretarul general al judeţului, prin Compartimentul monitorizare proceduri 
administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni, va comunica prezenta hotărâre Instituţiei 
Prefectului şi domnului Miţoi Ilie, în termenul prevăzut de lege. 

PREŞEDINTE 

Adrian Ionuţ GÂDEA 

CONTRASEl\1NEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL ruDEŢULUI, 

Silvia OPRESCU 

Nr. consilieri Nr. consilieri Nr. voturi Nr. voturi Nr. "abţineri" 
judeţeni în funcţie ; udeţeni prezenţi "pentru" "îm potrivă" 
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