
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectiv 
"Dezmembrare imobil număr cadastral 20626 În 3 lotu 
(Lotull-S=6.838 mp, Lotul2 - S=3.190 mp respectiv Lotul 
S=1.188)" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, ~ 

Coşoteni, judeţul Teleonnan 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleonnan, 
Având În vedere: 
- referatul nr.9172 din 21 mai 2021 întocmit de Direcţia urbanism şi amenajar 

teritoriului; 
- aviz Directia Juridică nr. :3G2.3 din 24.05.2021 , 
- prevederile art.4 lit.a) pct.2 şi art.6 alin.(2) din Legea nr.50/1991 pnVI) 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completăr 
ulterioare; 

- dispoziţiile art.8 alin.(3), art.19, art.36, art.37, art.38 şi art.39 din Norm~ 
metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuin 
nr.839/2009, cu modificările şi completări le ulterioare; 

- prevederile art.29 alin.(1), (2), (3), (4) şi (5) din Legea nr. 350/2001 privi 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată; 

- prevederile art.31 alin. ( 1) lit.±) din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
Consiliului Judeţean Teleorman aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorm 
cu nr.142 din 30 septembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.191 alin.(1) lit.f din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Coc 
administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

- act adiţional nr.3/22.12.2020 la Convenţia nr.1I17.01.2019, încheiat între Jude 
Teleorman cu nr.15572/22.12.2020 şi comuna Vedea cu nr.6771115.12.2020; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b din din Ordonanţa de Urgel 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

DISPUNE: 

Art.l. - Se eliberează certificatul de urbanism cu valabilitate de 6 luni ai c 
beneficiari sunt Niţu Marin şi Niţu Maria, pentru obiectivul "Dezmembrare imobil nUl 
cadastral 20626 În 3 loturi (Lotul 1-S=6.838 mp, Lotul 2 - S-3.190 mp respe 
Lotul 3- S=1.188 mp)" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, sat Coşo1 
judeţul Teleorman, cu elementele de identificare prevăzute în anexa care face I= 

integrantă din prezenta dispoziţie. 
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