
f' '-' I V I~I "'J-\ 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: constituirea Grupului de lucru pentru monitorizarea Planului Judeţean de 
Gestionare a Deşeurilor la nivelul judeţului Teleorman şi aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian-Ionuţ Gâdea 

Având în vedere: 
- referatul nr.13958/IXIc/26.07.2021 întocmit de Directia Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului prin Compartimentul intern de prevenire şi protecţia muncii şi de 
protecţia mediului; 

- avizul Direcţiei juridice nr.l4003NIIA din 26.07.2021; 
- adresa nr.12422/IXiC/02.07.2021 transmisă de Consiliul Judesean Teleorman la , 

instituţii şi societăţi pentru constituirea Grupului de lucru privind monitorizarea 
Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor la nivelul judeţului Teleorman; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr, 90/31.05.2021 privind aprobarea 
Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor la nivelul judeţului Teleorman; 

- avizul de mediu nr.1I12.05.2021 al Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Teleorman; 
- prevederile art.27 din R.G. nr.l076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 

evaluării de mediu pentru planuri şi programe; 
- prevederile art. 37 alin.(1), art.39 şi art.44 alin.(3) dIn Legea nr.21112011 privind 

regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea 

planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor şi a planului de gestionare a 
deşeurilor pentru municipiul Bucureşti aprobată prin Ordinul nr. 140/2019 al 
ministrului mediului; 

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

- prevederile art.31 alin. (1 ) lit.f) din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Teleorman nr. 142 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea actualizării 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

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

DISPUNE: 

Art.1 Se constituie Grupul de lucru pentru monitorizarea Planului Judeţean 
de Gestionare a Deşeurilor la nivelul judeţului Teleorman, în următoarea 

componenţă: 

Preşedinte: - Florescu Adrian - Vicepreşedintele consiliului judeţean 

F-5.5-02,ed.l,rev.l 














