
CONSlLruL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorrnan nr. 160 din 31 
octombrie 2019 privind darea în administrare Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, a imobilelor sau părţilor de imobile, proprietate 
publică sau privată a judeţului, în care îşi desfăşoară activitatea 

Consiliul Judeţean Teleorrnan, întrwlit în şedinţă ordinară, conform prevederilor 
ar1. 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. 4712 din 16 martie 2021 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 5364 din 23 martie 2021 al Direcţiei Tehnice 

şi Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 160 din 31 octombrie 2019 privind darea în 
administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, a imobilelor sau părţilor de 
imobile, proprietate publică sau privată a judeţului, în care îşi desfăşoară activitatea; 

- avizul nr. 5356 din 23 martie 2021 al Direcţiei Juridice; 
- prevederile art. 7 din Contractul de administrare nr. 182 din 02 decembrie 2019 

încheiat între Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman şi Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Alexandria; 

- prevederile ar1. 867 şi următoarele din Codul civil republicat, 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 flxe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

- prevederile ar1. 69 alin. (1) lit. (c) şi alin. (4) lit. a) şi b) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorrnan, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleormannr. 142 din 30.09.2019, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile 108 lit. a), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit a) şi b) şi art. 362 
alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
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