
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de 
investIţn "Locuinţă parter" - construcţie începută a fi 
executată fără autorizaţie de construire (fundaţie realizată în 
proporţie de 100%) cu amplasamentul pe teritoriul comunei 
Vedea, judeţul Teleorman 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, 
Având în vedere: 
- referatul nr.21692 din 24 noiembrie 2021 întocmit de Direcţia urbanism şi 

amenajarea teritoriului; 
- aviz Directia Juridică nr. 22 5~:t din 25 .11.2021 , 
- prevederile art.4 lit.a) pct.2 şi art.6 din Legea nr.5011991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- dispoziţiile art.8 alin.(3), art.l9, art.36, art.37, art.38 şi art.39 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr.5011991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei 

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

amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată; 
- prevederile art.l O alin.(l) 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 art.l91 alin.(l) lit.f din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Actul adiţional nr.3/22.12.2020 la Convenţia nr.l/17.01.2019, încheiat între 
Judeţul Teleorman cu nr.15572/22.l2.2020 şi comuna Vedea cu nr.6771115.12.2020; 

În temeiul prevederilor art.l96 alin.(l) lit.b din din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/20 19 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

DISPUNE: 

Art.I. - Se eliberează certificatul de urbanism cu valabilitate de 12 luni al cărui 
beneficiar este doamna Băltăţeanu Gheorghiţa pentru obiectivul de investiţii "Locuinţă 
parter" - construcţie începută a fi executată fără autorizaţie de construire (fundaţie 
realizată în proporţie de 100%) cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, judeţul 
Teleorman, cu elementele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta dispoziţie. 
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