
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 

                                                                                             PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 

 pentru :   aprobarea Planului de amenajare a teritoriului zonal - interjude Ńean     
                           aferent  obiectivului  „Amenajarea  hidroenergetică  a  râului  Olt  pe  
                           sectorul  Izbiceni – Dunăre.  C.H.E.  Islaz – Executarea lucrărilor de  
                           amenajări,   baraj,   centrală,   diguri,   LEA   110 kv,   record   LTc,  
                           organizare şantier” 
 
 
 Consiliul JudeŃean  Teleorman,  întrunit  în  sedinŃa  ordinară, conform  prevederilor  
art. 94 alin. (1) din  Legea administraŃiei publice locale  nr. 215/2001 republicată, 
modificată şi completată,  
 
 Având în vedere : 
 - expunerea  de  motive  nr.        din                   2011 a Preşedintelui Consiliului 
JudeŃean  şi raportul  comun  de  specialitate   nr.         din                  2011 al   DirecŃiei   
de   urbanism   şi   amenajarea   teritoriului  si  al Serviciului juridic şi contencios  privind    
necesitatea aprobării Planului de amenajare a teritoriului zonal - interjudeŃean aferent 
obiectivului „Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Izbiceni – Dunăre. 
C.H.E. Islaz – Executarea lucrărilor de amenajări, baraj, centrală, diguri, LEA 110 kv, 
racord LTc, organizare şantier”;  
 - rapoartele de avizare  ale comisiei  pentru administraŃia publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor   şi ale comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, dezvoltarea lucrărilor 
publice, protecŃia mediului înconjurător; 

- prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
modificată şi completată; 

- prevederile  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile  Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului general de urbanism, republicată; 

- prevederile  Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională  în administraŃia 
publică,  cu modificările  şi completările  ulterioare; 
 - prevederile art. 91  alin. (1)  lit. “f” din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată 
şi completată; 
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CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN 
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 În temeiul dispoziŃiilor art. 97 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, modificată şi completată,  
 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

 Art. 1.  Se  aprobă  Planul de amenajare a teritoriului zonal - interjudeŃean aferent 
obiectivului „Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Izbiceni – Dunăre. 
C.H.E. Islaz – Executarea lucrărilor de amenajări, baraj, centrală, diguri, LEA 110 kv, 
racord LTc, organizare şantier”. 
          Art. 2.  DirecŃia de urbanism şi amenajarea teritoriului va lua măsuri pentru afişarea 
la sediul Consiliului judeŃean, precum şi pe site-ul Consiliului JudeŃean Teleorman a 
prezentului act administrativ. 
          Art. 3. Secretarul judeŃului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta 
hotărâre autorităŃilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege. 
 
 
 
 
 
                                                  P R E Ş E D I N T E, 
 
                                                Liviu Nicolae Dragnea 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                     Secretar al judeŃului, 

 
                                                                                     jr. Silvia Oprescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandria 
Nr.                din _______________ 
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