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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: aprobarea Cererii de finanţare prin Programul naţional de investiţii 
"Anghel Saligny" şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de 
investiţii "Modernizarea şi reabilitarea tronson DJ 612, Mereni (DJ 
601D) -Botoroaga (DJ 503), km 8+100 - 18+678 " 

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. 19343 din 15.10.2021 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr. 19564 din 19.10.2021 al Direcţiei Tehnice şi 

Administrarea Patrimoniului privind aprobarea Cererii de finanţare prin Programul 
naţional de investiţii "Anghel Saligny" şi a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii "Modernizarea şi reabilitarea tronson DJ 612, Mereni (DJ 
601D) -Botoroaga (DJ 503), km 8+100 - 18+678 "; 

- avizul de legalitate nr. 19475NI/A din 18.10.2021 al Direcţiei juridice; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
- adresa nr. 112793/22.09.2021 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei referitoare la Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 
- prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei 

nr. 1.333/21.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii 

prevăzute la art. 4 alin (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 
- prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei 

nr. 1.321/20.09.2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin (1) lit. a) - c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 

- prevederile art. 22 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 134/26.08.2021; 

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

ulterioare. 
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