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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la 
blocmile CO 1 şi C02, situate în municipiul Alexandria, Şoseaua Tumu 
Măgurele, proprietate publică a judeţului T eleorman 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 178 
alin. (1) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 11743 din 08 septembrie 2020 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- adresa nr. 19036/01.09.2020 a Primăriei Municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate m. 12280 din 21 septembrie 2020 al Direcţiei Tehnice şi 

Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice privind acordul Consiliului Judeţean 
Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la blocmile CO 1 şi C02, situate în municipiul 
Alexandria, Şoseaua Turnu Măgurele, proprietate publică a judeţului Teleorman; 

- prevederile Protocolului de transmitere în administrare a obiectivului de investiţii 
"Locuinţe în municipiul Alexandria-Zona PECO", Consiliului Local al Municipiului Alexandria 
nr. 3137/29.05.2002/5946/30.05.2002; 

- Hotărâre a Guvernului nr. 1358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

- prevederile art. 69 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman m. 142 
din 30.09.2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

in temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂşTE: 

Art. 1. - Se dă acord Consiliului Local al Municipiului Alexandria, în calitate de 
administrator, pentru executarea lucrărilor de reparaţii şi înlocuire coloane şi punerea în funcţiune 
a staţiei de dedurizare a apei pentru funcţionarea în condiţii optime a centralelor termice în 
condensaţie 150 kw, Baxi-LUNA DUOTEC MP +1150-3 bucaţi care deservesc blocurile COl şi 
C02 situate în municipiul Alexandria, Şoseaua Tumu MăgureIe, proprietate publică a judeţului 
Teleorman. 
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