
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de 
investiţii "Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601C) - Săceni (DJ 
612A), krn 64+371 - krn 76+172 (L=11,801 krn)", în fazele Proiect 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. şi Proiect de 
organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E. 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară, conform 
prevederilor art. 178 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 12792 din 07.07.2021 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr. 12854 din 07.07.2021 al Direcţiei Tehnice şi 

Administrarea Patrimoniului privind aprobarea documentaţii lor tehnico-economice 
pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601 C) - Săceni 
(DJ 612A), krn 64+371 - krn 76+172 (L=11,801 krn)" , în fazele Proiect pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. şi Proiect de organizare a 
execuţiei lucrărilor - P.O.E.; 

- avizul de legalitate nr. 12840107.07.2021 al Direcţiei juridice; 
- adresele S.C. TEL DRUM S.A. nr. 2323/19.10.2020 şi nr. 3493/24.11.2020, 

înregistrate la Consiliul Judeţean Teleorman cu nr. 13564/19.10.2020 ŞI nr. 
15306/25.11.2020; 

- avizul nr. 1 din 06 iulie 2021 al Consiliului Tehnico-Economic; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţii lor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţatedin fonduri publice, cu modifiările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 69 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărâre a 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 142/30.09.2019, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completări le 
ulterioare. 
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