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CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN 

... " 
HOTARARE 

privind: darea în folosinţă gratuită Consiliilor locale ale municipiilor Alexandria, 
Tumu Măgurele, Roşiori de Vede şi oraşelor Zimnicea şi Videle, a unor 
bunuri, proprietate privată a Judeţului Teleorman, aferente obiectivului 
de investiţii "Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul 
Teleorman" 

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

Având în vedere: 
-referatul de aprobare nr. 12193 din 18 septembrie 2020 al preşedintelui 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 12281 din 21 septembrie 2020 al Direcţiei 

Tehnice şi Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice privind darea în folosinţă 
gratuită Consiliilor locale ale municipiilor Alexandria, Tumu Măgurele, Roşiori de Vede 
şi oraşelor Zimnicea şi Videle, a unor bunuri, proprietate privată a Judeţului Teleorman, 
aferente obiectivului de investiţii "Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în 
judeţul Teleorman" 

- adresa nr. 1171 din 07 aprilie 2020 a Primăriei Municipiului Alexandria, Direcţia 
Patrimoniu; 

- adresa nr. 19815 din 15 septembrie 2020 a Primăriei Municipiului Tumu 
Măgurele; 

- adresa nr. 19827 din 16 septembrie 2020 a Primăriei Municipiului Roşiori de 
Vede; 

- adresa nr. 14385 din 01 septembrie 2020 a Primăriei oraşului Zimnicea; 
- adresa nr. 14742 din 16 septembrie 2020 a Primăriei oraşului Vide1e; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010 privind 

actualizarea bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului 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) şi alin. (4) lit. b) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 142 din 30.09.2019, cu modificările şi completări le 
ulterioare; 

-prevederile art. 108 lit. d), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b), art. 297 alin. 
(1) lit. d), art. 349 - 353 şi art. 362 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

F-5.5-03, ed.l. rev.l 
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