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CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN 

~ A 

HOTARARE 
privind: aprobarea contribuţiei anuale sub formă de cotizaţie a Judeţului 

Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, În calitate de 
membru asociat la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, pentru anul 2022 

Consiliul Judeţean Teleonnan, Întrunit În şedinţă ordinară, confonn 
prevederilor art.178 alin.(l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 05 iulie 
2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Avâlld ÎII vedere: 
- referatul de aprobare nr.5892 din 11 martie 2022 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleonnan; 
- avizul de legalitate nr.6096 din 15 martie 2022 al Direcţiei Juridice; 
- raportul de specialitate nr.6513 din 18 martie 2022 al Direcţiei economice 

privind aprobarea contribuţiei anuale sub fonnă de cotizaţie a Judeţului Teleonnan 
prin Consiliul Judeţean Teleonnan, În calitate de membru asociat la Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2022; 

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

- adresa nr.24138 din 22 decembrie 2021 a Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia; 

- adresa Consiliului Judeţean Teleonnan nr.3362NII C din 09 februarie 2022; 
- adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia Înregistrată la 

Consiliul Judeţean Teleonnan sub nr.3568 din 10 februarie 2022; 
- prevederile art.l3 alin.( 1) lit.c) din Statutul Agenţiei pentru Dezvoltare 

Regională Sud Muntenia; 
- prevederile art.6 alin.( 1), art.7 alin.(3), alin.( 4) şi alin.( 5), art.l0 alin.( 1) lit.b) 

din Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională În România, cu modificările şi 
completări le ulterioare; 

- prevederile art.173 alin.( 1) litf) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 
din 05 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art.22 alin.( 1) litf) din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Consiliului Judeţean Teleonnan, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Teleonnan nr.l34 din 26 august 2021. 
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