
f;OMÂNI1 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de 
urbanism nr.42/29.08.20 18 privind obiectivul "Desf"Iinţare sediu 
prImarie, comuna Vedea, judeţul Teleorman (CI-sediu 
primărie, C2-grajd, C3-remiză P.S.I.)" cu amplasamentul pe 
teritoriul comunei Vedea, judeţul Teleonnan, 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, 
A vând în vedere: 
- referatul nr.9966 din 03 august 2020 Întocmit de Direcţia urbanism şi amenajarea 

teritoriului; 
- prevederile art.6 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- dispoziţiile art.40 din Nonnele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării 
regionale şi locuinţei nr.839/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.191 alin.(1) lit.f din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

- Actul adiţional nr.2/30.12.2019 la Convenţia nr.2/17.01.2019, încheiat între Judeţul 
Teleonnan cu nr.l6526/30.l2.2019 şi comuna Vedea cu nr.9286/30.12.2019; 

În temeiul prevederilor art.196 alin. ( 1) lit. b din din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.5712019 privind Codul administrativ, 

DISPUNE: 

Art.l. - Se prelungeşte cu 12 luni termenul de valabilitate al certificatului de 
urbanism nr.42/29.08.2018, al cărui beneficiar este Comuna Vedea, privind obiectivul 
"Desfiinţare sediu primărie, comuna Vedea, judeţul Teleorman (CI-sediu primărie, 
C2-grajd, C3-remiză P.S.I.)" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, judeţul 
Tele orman , 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. 

CONTRASEMNEAZĂ 

Secretar Genii! ~ui, 
Sil~ ~~;escu / 

Alex~dria fi ! 
Nr. ;).0.9. .. din.QD. .C!!!/!:f: .......... 2020 
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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

Anexă la Dbpozijla nr •• 1Q~L din .Qfj.g.~{i.. .............. 2020 

ANEXĂ 
cu elementele de identificare ale certificatului de urbanism care se prelungeşte 

Nr. Numele si Caracteristicile amplasamentului Caracteristicile lucrarii Certificat de Taxa 

crt prenumele Localitatea Nr. Nr. Suprafata Situare Tipul Destinatia urbanism prelungire 

solicitantului, Fisa topogra- teren teren Marimea prelungit certificat 

domiciliul/sediul Cadas- fic (m.p.) intrav/ Capacitatea Nr.ldata de 

trala parcela extrav urbanism 
(lei) 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 COMUNA VEDEA Corn. 20462 - 2.233,00 Intrav. Lucrări de Construcţii 42/ scutit 

cu sediul În Vedea desfiinţare administrative: 29.08.2018 
comuna Vedea, ,,Desfiinţare se 
jud. Teleorman Sat sediu primărie, prelungeşte 

reprez. prin Vedea comuna Vedea, valabilitatea 
primar Drăghici Aurel judeţul cu 12 luni 

Teleorman (CI 
sediu primărie, 
C2-grajd, C3-
remiză P.S.I.)" 

TOTAL -

PREŞEDINTE, ŢULUI, SECRETAR G:~~EŢULUI' 
Ionel-Dănut CrÎstescu , 
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