
ROMÂNIA. 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

"" " HOTARARE 

privind: aprobarea documentaţiei 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 faza Proiect 
tehnic de execuţie 

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; 

- referatul de aprobare nr. 22919 din 03.12.2021 al preşedintelui Consiliului 
Judeţean Teleorman; 

- raportul de specialitate nr. 23194 din 06.12.2021 al Direcţiei Tehnice şi 
Administrarea Patrimoniului privind aprobarea documentaţiei 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 faza Proiect tehnic de execuţie; 

- avizul de legalitate nr. 23167NI/A din 06.12.21021 al Direcţie Juridice; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
adresele nr. 2247/03.09.2021, 2473/01.10.2021, 2558/12.10.2021 ŞI 

2840/16.11.2021 ale S.C. TEL DRUM S.A.; 
- autorizaţia de construire nr. 9 din 28.07.2021 emisă de Consiliul Judeţean 

Teleorman; 
- avizul nr. 4 din 02.12.2021 al Consiliului Tehnico-Economic; 
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 22 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Regulamentul de 

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

- 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 completările 

ulterioare; 

În tem,eiul dispoziţiilor art. 182 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 aprobă documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii 
"Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601C) - Săceni (DJ 612A), krn 64+371 - krn 
76+172 (L = 11,801 krn)", în faza Proiect tehnic de execuţie, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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