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CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la 
imobilul situat în strada Libertăţii nr. 1, municipiul Alexandria, proprietate 
publică a judeţului 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, 

A vând în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 22200 din 22 noiembrie 2021 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr. 22252 din 22 noiembrie 2021 al Direcţiei Tehnice şi 

Administrarea Patrimoniului privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru 
efectuarea unor lucrări la imobilul situat în strada Libertăţii nr. 1, municipiul Alexandria, 
proprietate publică a judeţului Teleorman; 

- avizul de legalitate nr. 22224/VI/ A din 22 noiembrie 2021 al Direcţiei Juridice; 
- adresa nr. 12066119.11.2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria; 
- prevederile art. 5 lit. k) din Contractul de administrare nr. 182 din 02.12.2019, cu 

modificările şi completările ulterioare, încheiat între Judeţul Teleorman, prin Consiliul 
Judeţean Teleorman şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria; 

- Hotărârea 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; 

- avizele Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului 
Judeţean Teleorman; 

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

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

În temeiul dispo ziţiilor art. 1 82 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa dE 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completărilE 
ulterioare, 

HOTĂRĂşTE: 

Art. 1. - Se dă acord Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, în calitate dE 
administrator, pentru efectuarea unor lucrări de reconfigurare trasee din ţeavă de cupru pentn.: 
gaze medicale la imobilul situat în municipiul Alexandria, strada Libertăţii nr. 1, proprietat(; 
publică a judeţului Teleorman. 
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