
MAN 
CONSILIUL .ruDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 
privind: aprobarea închirierii unui spaţiu locativ din imobilul situat în 

municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54, etaj II, proprietate 
publică a judeţului Teleorman, Consiliului Judeţean al Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice Teleorman 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 
178 alin. (I) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 14914 din 11 iulie 2022 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 15024 din 12 iulie 2022 al Direcţiei Tehnice şi 

Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice privind aprobarea închirierii unui 
spaţiu locativ din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54, etaj 
II, proprietate publică a judeţului Teleorman, Consiliului Judeţean al Pensionarilor şi 
Persoanelor Vârstnice Teleorman; 

- avizul de legalitate nr. 14937NI/A din 11 iulie 2022 al Direcţiei Juridice; 
- adresele nr. 19 din 28 iunie 2022 şi 20 din 07 iulie 2022 ale Consiliului Judeţean al 

Pensionarilor şi Persoanelor Vârstnice Teleorman; 
-prevederile art. I pct. 30 din Legea nr. 170/2020 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice; 

- prevederile art. 23 din Legea nr. 16/2000 privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional al Organizaţiilor de Pensionari şi Persoanelor Vârstnice, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 32 din Legea nr. 502/2004 privind asociaţiile pensionarilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 26 şi 27 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 
privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. I şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 310/2007 pentru actualizarea 
tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe 
aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale 
ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele 
pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi 
regiilor autonome; 

- prevederile art. 554 alin. (1 ), 858, 861 alin. (3), 1777 şi 1778 alin. (I) din Codul 
civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

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