
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

... A 

HOTARARE 

pentru: modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010 privind aprobarea 
componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului 
şi urbanism a judeţului Teleorman şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în sedinţa ordinară, conform prevederilor art. 
178 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 15949/08.12.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Teleorman; 
-raportul de specialitate nr. 16010/ 09.12.2020 al Direcţiei Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 140 din 15 decembrie 2010 privind aprobarea componenţei 
Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Teleorman şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- avizul comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, 

realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător; 
- încheierea nr. 56/16.10.2020 pronunţată de Tribunalul Teleorman în dosarul nr. 

1468/87/2020 privind validarea mandatului preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman; 
- hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 166/27.11.2020 privind alegerea 

vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Teleorman; 
- adresa Sistemului de Gospodărire a Apei Teleorman nr. 3932/04.12.2020 

înregistrată la Consiliul Judeţean Teleorman cu nr. 15725/04.12.2020; 
- prevederile art. 21, art. 22 alin. (1) şi (2) şi ale art. 37 din Legea nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. "f' din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 69 alin. (1) lit. "f' din Anexa la Hotărâre a Consiliului Judeţean 

Teleorman nr. 142/30.09.2019 privind aprobarea actuali zării Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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