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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORlvfAN 

HOTĂRÂRE 

privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiţii Reabilitare imobil „Clădire (fost sediu Ansamblul de 
cântece şi dansuri Burnasul) ", situat în municipiul Alexandria, proprietate 
privată a judeţului Teleorman, 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 Îll vedere: 
- referatul de aprobare nr. 5128 din 04 martie 2022 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 6554 din 21 martie 2022 al Direc~ei Tehnice şi 

Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice privind aprobarea indicatorilor şi a 
documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Reabilitare ·imobil „Clădire 
(fost sediu Ansamblul de cântece şi dansuri Burnasul) ", situat în municipiul Alexandria, 
proprietate privată a judefului Teleorman, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii; 

- avizul de legalitate nr. 6098Nl/A din 15 martie 2022 al Direcţiei Juridice; 
- adresele nr. 283/06.05.2021, 328/20.05.2021 şi 421120.07 .2021 ale S.C. 

ARTATELIERS PROJECT S.R.L; 
- adresele nr. 18/26.07 .2021 şi 42/18.08.2021 ale S.C. ARHISENSE CONCEPT 

S.R.L; 
- Avizul nr. 2 din 25.02.2022 al Consiliului Tehnico-Economic; 
- prevederile art 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- avizele Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- prevederile art 22 alin. (1) lit b) şi alin. (3) lit f) 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 b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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