
~OMÂNLq 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Dezvoltare reţea 
cablu cu fibră optică Orange în judeţul Teleorman" în comunele Crângu, 
Furculeşti, Bogdana, Plosca, al cărei beneficiar este S.C. Orange 
România S.A. - reprezentată prin S. C. Construcţii, Căi Ferate, Drumuri 
si Poduri S.R.L. , 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, 
Având în vedere: 

referatul nr. 15507 din 26 august 2021 întocmit de Direcţia de Urbanism ŞI 

Amenajarea Teritoriului; 
- aviz Directia Juridică nr .!(.2-1- 9 din 31 08.2021; , 
- prevederile art.1 şi ale art. 7, coroborate cu cele ale artA, lit.a, pct. 1 din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- dispoziţiile art.8, artA9 şi ale art.52 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 cu modificările şi 

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

Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.31 alin. (1) lit. f din anexa la Hotărâre a Consiliului Judeţean nr. 142/30 09.2019 

privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Judeţe~ Teleorman cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.196 alin.(l) lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

DISPUNE: 

Art.1. - Se emite autorizaţia de construire pentru obiectivul: "Dezvoltare reţea cablu 
cu fibră optică Orange în judeţul Teleorman" în comunele Crângu, Furculeşti, Bogdana, 
Plosca, al cărei beneficiar este S.C. Orange România S.A.- reprezentată prin S. C. 
Construcţii Căi Ferate Drumuri şi Poduri S.R.L., cu un termen de valabilitate de 12 
luni şi o durată de execuţie a lucrărilor de 12 luni, având elementele de 
identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art. 2 - Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului asigură punerea în aplicare 
a prezentei dispoziţii. 
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