
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de 
investiţii "Amenajare careu foraj, foraj şi echipare de 
producţie (inclusiv LEA 0,5 kV în careu) sonda 1839 Talpa şi 
conductă de la sondă la Parc 34 Talpa", cu amplasamentul pe 
teritoriul comunelor Cosmeşti şi Talpa, judeţul Teleorrnan 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, 
Având în vedere: 
- referatul nr.12816 din 21 iulie 2021 întocmit de Direcţia urbanism ŞI 

amenajarea teritoriului; 
- aviz Directia Juridică nr. 43'Bb5 din 22. .07.2021 , 
- prevederile art.4 lit.a) pct.l şi art.6 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- dispoziţiile art.8 alin.(3), art.19, art.36, art.37, art.38 şi art.39 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei 

nr.839/2009, cu modificările şi completări le ulterioare; 
- prevederile art.29 alin.(1), (3), (4) şi (5) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată; 
- prevederile art.31 alin.(1) lit.f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Teleorrnan aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman 
cu nr.142 din 30 septembrie 2019; 

- prevederile art.191 alin.(1) lit.f din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

DISPUNE: 

Art.1. - Se eliberează certificatul de urbanism cu valabilitate de 12 luni al cărui 
beneficiar este OMV PETROM S.A. prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de 
Producţie, Zona de Producţie Moesia pentru obiectivul de investiţii "Amenajare careu 
foraj, foraj şi echipa re de producţie (inclusiv LEA 0,5 kV în car eu) sonda 1839 Talpa 
şi conductă de la sondă la Parc 34 Talpa", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor 
Cosmeşti şi Talpa, judeţul Teleorrnan, cu elementele de identificare prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
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