
~OMAN 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 
privind: darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Teleorman a unui imobil, proprietate publică a judeţului 
Teleorman 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor 
art. 178 alin. (1) din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 21671 din 12 octombrie 2022 al preşedintelui 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 22090 din 17 octombrie 2022 al Direcţiei 

Tehnice şi Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice privind darea în 
administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman a 
unui imobil, proprietate publică a judeţului Teleorman; 

- avizul de legalitate nr. 22022NI/ A din 17 octombrie 2022 al Direcţiei Juridice; 
- adresa nr. 27157 din 13.09.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Teleorman; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 58 din 30 decembrie 

2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, instituţie publică cu personalitate juridică în 
subordinea Consiliului Judeţean Teleorman; 

- prevederile art. 867 şi următoarele din Codul civil republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

- prevederile art. 22 alin. (1) lit. (c) şi alin. (4) lit. a) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleonnan, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 134 din 26.08.2021; 

- prevederile art. I 08 lit. a), art. 173 alin. ( 1) lit. c ), alin. ( 4) lit. a), art. 297 alin. (1) 
lit. a) şi art. 298-301 din Ordonanţa 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. (I) lit. a) din Ordonanţa de 
Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Teleorman, pentru o perioadă de 1 O ani, a imobilului situat în comuna 
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