
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico - economice pentru 
obiectivul de investiţii "Realizare şanţuri betonate pe DJ 506 şi DJ 
506 A şi realizare subtraversări pe DJ 506, pe raza comunei 
Vităneşti", în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii 

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. 22920 din 03.12.2021 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 23196 din 06.12.2021 al Direcţiei Tehnice şi 

Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice privind aprobarea indicatorilor şi a 
documentaţiei tehnic o - economice pentru obiectivul de investiţii "Realizare şanţuri 
betonate pe DJ 506 şi DJ 506 A şi realizare subtraversări pe DJ 506, pe raza 
comunei Vităneşti", în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii; 

- avizul de legalitate nr. 23168NII A din 06.12.2021 al Direcţiei juridice; 
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
- Hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă nr. 415270/26.06.2019; 
- adresa nr. 54/09.09.2021 a S.C. INFRA VERDE CONSUL TING S.R.L.; 
- scrisoarea de înaintare nr. 92/11.10.2021, a S.C. ROAD PROJECT S.R.L.; 
- avizul nr. 3 din 22 noiembrie 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 a Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărâre a Consiliului 
Judeţean Teleorman nr. 134/26.08.2021; 

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

ulterioare. 

În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) Iit. 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 

"Realizare şanţuri betonate pe DJ 506 şi DJ 506 A şi realizare subtraversări pe DJ 506, 

F-5.5-03, edJ, rev.J 








































































































































