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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
"Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia" a unui spaţiu din imobilul situat în 
municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj II, proprietate 
publică a judeţului Teleorman 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor 
art. 1 78 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. 21542 din 11 noiembrie 2021 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 21842 din 16 noiembrie 2021 al Direcţiei 

Tehnice şi Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice privind darea în folosinţă 
gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Situaţii de Urgenţă Sud 1tIuntenia" a 
unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj 
II, proprietate publică a judeţului Teleorman; 

- avizul de legalitate nr. 21748/VI/ A din 16 noiembrie 2021 al Direcţiei Juridice; 
- adresa nr. 54/02.11 .2021 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Situaţii de 

Urgenţă Sud 1tIuntenia"; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 65 din 20 mai 2009 

privind asocierea judeţului Teleorman cu judeţele Argeş, CăIăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

"Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia"; 
- prevederile Hotărârii 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; 

- extras din Raportul de evaluare al patrimoniului aflat în inventarul Consiliului 
Judeţean Teleorman, întocmit de un evaluator autorizat proprietăţi imobiliare; 

- prevederile art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 2146 şi următoarele din Codul civil republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- avizele Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
- prevederile art. 22 alin. (1) lit. (c) şi alin. (4) lit. a) din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 134 din 26 august 2021 ; 
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