fiOMÂNtd
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PREŞEDINTE
DISPOZIŢIE

privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii
"Alimentare cu energie electrică S.C. Biotur Exim S.R.L.,
Alexandria, str. Turnu Măgurele, km 5, judeţul Teleorman" cu
amplasamentul pe teritoriul municipiului Alexandria si comunei
'
Nanov, judeţul Teleorman

Preşedintele

Consiliului Judeţean Teleorman,

Având în vedere:
- referatul nr.9287 din 28 iulie 2020 întocmit de Direcţia urbanism şi amenajarea
teritoriului;
- prevederile art.4 Iit.a) pct.l şi art.6 din Legea nr.50/l99l privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile art.8 aIin.(3), art.19, art.36, art.37, art.38 şi art.39 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.SO/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei
nr.839/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.29 alin.O), (3), (4) şi (5) din Legea m. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată;
_ prevederile art.3l alin.(l) !it.f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Consiliului Judeţean Teleorman aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman
cu nr.142 din 30 septembrie 2019;
_ prevederile art.191 alin.(l) lit.f din Ordonanţa de Urgenţă m.57/20 19 privind
Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art.196

alin.CI) lit.b din din Ordonanţa de Urgenţă

nr.S7/20l9 privind Codul administrativ,
DISPUNE:

Art.1. - Se eliberează certificatul de urbanism al cărui beneficiar este S.C. Biotur
Exim S.R.L. reprezentat prin S.C. Adrem Invest S.R.L., pentru obiectivul de investiţii
"Alimentare cu energie electrică S.C. Biotur Exim S.R.L., Alexandria, str. Turnu
Măgurele, km 5, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul municipiului
Alexandria şi comunei Nanov, judeţul Teleorman, cu elementele de identificare prevăzute
în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
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Art.2. - Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului asigură punerea în aplicare a
prezentei dispoziţii.
Art.3. - 'Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Monitorizare
Proceduri Administrative şi Relaţia cu Consilierii Judeţeni, va comunica prezentul act
administrativ, Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman şi Direcţiei de Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, în termenul prevăzut de lege.
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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PREŞEDINTE

ANEXĂ
cu elementele de identificare ale certificatului de urbanism
Nr.
crt

Numele si
prenumele
solicitantului,
domiciliul/sediul

°1

Caracteristicile amplasamentului
SupraNr.
Nr.
Localitatea
fata
TopoFisa
teren
cadas- grafic
(m.p.)
parcela
trala

1

2

3

4

5

S.c. BIOTUR EXIM
S.R.L.
cu sediul în
mun. Tumu Măgurele,
str. General
Praporgescu David,
nr. 48, judeţul
Teleorman
reprez. prin
S.C.ADREM
INVEST S.R.L.

Mun.
Alexandria

-

-

S cerere100,00

6
Intrav.
Extrav.

7
Lucrări

de
construire

8
Reţea energie
electrică:

"Alimentare cu
energie electrică
S.C. Biotur
Exim S.R.L.,
Alexandria, str.
Tumu Măgurele,
km 5, judeţul
T eleorman"

Com.
Nanov

Termen
de
valabilitate al
certificatului de
urbanism
(luni)
9

-

Aviz
pnmane
nr.ldata

Taxa
certificat
de
urbanism
(lei)

10
15261/
20.07.2020
2/3142/
28.07.2020

11

TOTAL

Cristescu

=--

3,00

3,00

AL JUDEŢULUI,

PREŞEDINTE,
Ionel-Dănuţ

Situare
teren
intrav/
extrav

Caracteristicile lucrarii
Destinatia
Tipul
Marimea
Capacitatea

Valy5

