
~OMÂN/~ 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 01 din 16 ianuarie 2019 
pentru obiectivul "Reabilitarea amenajării de irigaţii Giurgiu-Răsmireşti, 
zona B"- judeţul Teleorman (SRP2, CA2, CA3 şi CD4), al cărei beneficiar este 
ANIF- Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Teleorman - Neajlov 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, 
Având în vedere: 
- referatul nr. 17444 din 20 septembrie 2021 întocmit de Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului; 
-AvizDirecţiaJuridicănr Ar8G9 din 23.09.2021; 
- prevederile art.1 şi ale art. 7 (7), art.7 (71

) coroborat cu art. 4 lit. a) pct. 1 din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- dispoziţiile art.8, artA9, art. 52 şi art. 53 din Anexa la Ordinul Ministrului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 83912009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

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

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.10 alin. (1 ) lit.f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Teleorman aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman cu 
nr.134 din 26 august 2021; 

- prevederile artA alin.(5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(l) lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 

DISPUNE: 

Art.1. - Se prelungeşte cu 12 luni valabilitatea autorizaţi ei de construire nr. 
01 din 16 ianuarie 2019 pentru obiectivul: "Reabilitarea amenajării de irigaţii Giurgiu. 
Răsmireşti, zona B"- judeţul"Teleorman (SRP2, CA2, CA3 şi CD4), al cărei beneficiar estt: 
ANIF- Filiala Teritorială de Imbunătăţiri Funciare Teleorman-Neajlov, cu amplasamentul îr 
comunele Pietroşani, Bragadiru, Bujoru, având elementele de identificare prevăzute îr 
anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

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






