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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: schimbarea destinaţiei unor imobile, proprietate publică a judeţului 

Teleorman din "Centrul Teritorial pentru Copii cu Nevoi Speciale 
Alexandria" respectiv "Centrul de primire în regim de urgenţă a copilului 
7-14 ani" în "locuinţe de serviciu" 

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 ÎII vedere: 
- referatul de aprobare nr. 5033 din 03 martie 2022 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul comun de specialitate nr. 6575 din 21 martie 2022 al Direcţiei Tehnice şi 

Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice privind schimbarea destinaţiei unor 
imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman din "Centrul Teritorial pentru Copii cu 
Nevoi Speciale Alexandria" respectiv "Centrul de primire în regim de urgenţă a copilului 
7-14 ani" în "Iocuinţe de serviciu"; 

- avizul de legalitate nr. 6172NI1A din 16 martie 2022 al Direcţiei Juridice; 
- adresa nr. 1351 din 07.02.2022 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria; 
- procesele verbale de predare primire nr.2156/26.01.2022, nr.2158/26.01.2022, 

nr. 2157126.01.2022, încheiate între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Teleorman şi Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1358/2001 privind atestarea domeniului 
public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 
judeţul Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare"; 

- prevederile art. 21it. d) din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, 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), lit. d) şi alin. (5) lit. c) 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. c), lit. d) şi alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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