
privind: 

~OMAN/~ 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Construire 
reţea tehnico-edilitară pentru furnizare servicii de televiziune, 
internet şi telefonie" pe teritoriul administrativ al comunei Talpa, al 
cărei beneficiar este S.C. RCS & RDS S.A. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, 
Având în vedere: 
- referatul nr. 14859 din 19 noiembrie 2020 întocmit de Direcţia de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului şi avizât de Direcţia Juridică; 
- prevederile art.1 şi ale art.7, coroborate cu cele ale art.4, lit.a, pct.2 din Legea 

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

- dispoziţiile art.8, art.49 şi ale art.52 din Anexa la Ordinul Ministrului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.839/2009 pentru aprobarea Nonnelor 
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(1) lit. f din anexa la Hotărâre a Consiliului Judeţean nr. 142 130 09.2019 
privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Judeţean Teleonnan; 

- Convenţia nr. 1I27.0l.2020 înregistrată la Consiliul Judeţean Teleonnan cu 
nr. 929/27.0l.2020 şi la Comuna Talpa cu nr. 125/21.01.2020 şi Actul adiţional 

nr.1I26.06.2020; 
in temeiul prevederilor art. art.196 alin.(l) lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 
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DISPUNE: 

Art.l. - Se emite autorizaţia de construire pentru obiectivul: "Construire reţea 
tehnico-edilitară pentru furnizare servicii de televiziune, internet şi telefonie" pe 
teritoriul administrativ al comunei Talpa, al cărei beneficiar este S.C. RCS & RDS S.A., 
cu un tennen de valabilitate de 12 luni şi o durată de execuţie a lucrărilor 
de 24 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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