~OMÂN/~
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE

privind:prelungirea valabilităţii autorizaţiei de desfiinţare nr. 23 din 22 octombrie
2019 pentru obiectivul "Desfiinţare corpuri C2, C3 şi C4 şi desfiinţare
parţială corp CI la şcoala Vedea, comuna Vedea, judeţul Teleorman ", al
cărei beneficiar este Comuna Vedea
Preşedintele

Consiliului Judeţean Teleorman,
Având în vedere:
- referatul nr. 12309 din 23 septembrie 2020 întocmit de Direcţia Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului;
- prevederile art.1 şi ale art. 7 (7), art.7 (7 1) coroborate cu cele ale, artA lit.a pct. 2 din
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completări le ulterioare;
- dispoziţiile art.8, artA9, art. 52 şi art. 53 din Anexa la Ordinul Ministrului
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
- prevederile art.191 alin.(l) lit. f din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
- art.31 alin. (l) lit. f din anexa la Hotărâre a Consiliului Judeţean nr. 142 /30 09.2019
privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului
Judeţean Teleorman;
_ convenţia nr. 1117.01.2019 înregistrată la Consiliul Judeţean cu nr. 610/17.01.2019 şi
la comuna Vedea cu nr. 335/16.01.2019;
_ act aditional
nr. 2/30.12.2019 la conventia
,
, nr. 1 încheiată la date de 17.01.2019 între
Judetul
Teleorman cu nr. 610/17.01.2019 si
,
, comuna Vedea cu nr. 335/16.01.2019
înregistrate la Consiliul Judeţean Teleorman cu nr. 16526/30.12.2019 şi la comuna Vedea cu
nr.9286/30.12.2019.
În temeiul prevederilor art.196 alin.(l) lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
DISPUNE:
Art.1. - Se prelungeşte cu 12 luni valabilitatea autorizaţi ei de desfiinţare nr.
23 din 22 octombrie 2019 pentru "Desfiinţare corpuri C2, C3 şi C4 şi desfiinţare parţială
corp CI la şcoala Vedea, comuna Vedea, judeţul Teleorman " în comuna Vedea al cărei
beneficiar este Comuna Vedea, având elementele de identificare prevăzute în anexa care
face parte integranta din prezenta dispoziţie.
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