
ROMAHIA
CONSILI UL JUDETEA}I IALOMITA

DISPOZITIE

SilMTEK.OC

privind constituirea Grupalui de lucru tn vederea ob1inerii avizulai de mediu pentru
investi(ia ,,P(JZ - Asigurareo energiei electrice pentrufunclionarea unor institulii

publice din judelul lalomila prin coptarea energiei verzi solare - Parc solar fotovoltuic
Ialomila 7' tn extravilsnul comunei Giurgeni

Pre S e dintele C ons iliului Jude le an I alomila,
in conformitate cu :
- referatul nr. 1953 din 26.03.2012 a Direcliei (Jrbanism, Amenajarea Teritoriului

Si Lucrdri Publice,'
- decizia nr. 904 din 24.02.2012 a Agen\iei pentru Proteclia Mediului lalomila;
- adresa nr. 333 din 20.03.2012 a Gdrzii lt{ationale de Mediu - Comisariatul

Judelean lalomi{a;
- adresa nr. 1992 din 20.03.2012 a Agenliei pentru Protec{ia Mediului lalomila;
- adresa nr. 5665 din 20.03.2012 a Instituliei Prefectului - judelul lalomila;
- adresa nr. I26L/AD din 22.03.2012 a Administraliei Bazinale de Apd Buzdu-

Ialomila, Sistemul de Gospoddrire a Apelor lalomi{a;
- adreso nr. 942240 din 22.03.2012 a Inspectoratului pentru Situalii de Urgenld

,,Barbu Catargiu" al judelului lalomila;
- Certfficatul de tnregistrare emis la data de 14.04.201I de Ministerul Mediului Si

Pddurilor;
- adresa nr. 915 din 19.03.2012 a Primdriei Giurgeni;
- adresa nr.Rl/ 1272 din 27.03.2012 a Direc{iei de Sdndtate Publicd lalomila;
- prevederile hotdrdrii Consiliului Jude[ean Ialomila nr. 2 din 18.01.2012 privind

aprobarea realizdrii Proiectului ,,Asigurarea energiei electrice pentru funclionarea unor
institulii publice din judelul lalomila prin captarea energiei verzi solare - Parcul Solar
Fotovoltaic Gura lalomilei" - modulul I "Parc Solar Fotovoltaic Ialomila I - 0,5 MV[/";

- prevederile Hotdrdrii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaludrii de mediu pentru planuri qi programe,

in temeiul art.l06 atin.(I) din Legea administraliei publice locale
nr. 215/2001, republicatd, cu modificdrile Si completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art.l Se constituie Grupul de lucru in vederea oblinerii avizului de mediu pentru
investilia ,,PUZ - Asigurarea energiei electrice pentrufunclionarea unor institulii publice
din jude[ul lalomila prin captarea energiei verzi solare - Parc solar fotovoltaic lalomila I "
in extravilanul comunei Giurgeni, tn urmdtoarea componenld :

- $tefan MuSoiu
- Luiza $tefanio Gheorghe
- Anisoara PloeSteanu

- Reasilvia Mihai

- Aurelia Bancu

- vicepreSedinte al Consiliului Judeleon lalomila;
- inspector in cadrul Consiliului Judelean lalomila;
- reprezentant al Agenliei pentru Proteclia

Mediului lalomila;
- reprezentant al Agenliei pentru Protec{ia

Mediului lalomila;
- reprezentant al Institu{iei Prefectului - judelul

Ialomila;



- Valentin Spdtdrelu
- Taleria Neacqu

- Zaharia Mihai

- Bdnicd Postole
- Laurenliu Bdcu

- Simona Stanica loni{d

- Viorel Milurcd

- reprezentant al Direcliei de Sdndtate Publicd lalomila;
- reprezentant al Administraliei Bazinale de Apd Buzdu-
Ialomila, Sistemul de Gospoddrire a Apelor lalomila;
- reprezentant al Gdrzii Nalionale de Mediu-

C omis ar iatul Jude le an lalomila ;
- viceprimor al comunei Giurgeni;
- reprezentant al Inspectoratului pentru Situalii de

Urgenld ,,Barbu Catargiu" al judelului lalomila;
- persoandfizicd atestatd in domeniul

protecliei mediului;
- arhitect.

Art.2(1) Grupul de lucru are caracter nepermanent Si se constituie special pentru
ob\inerea avizului de mediu necesor realizdrii investiliei prevdzutd la art. l.

(2) Grupul de lucru se reune;te pentru ducerea la indeplinire a prevederilor
Hotdrdrii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaludrii de
mediu pentru planuri Si programe.

(3) Punctele de vedere exprimate tn Sedinlele Grupului de lucru se consemneazd tn
procese-verbale semnate de membrii acestuia. Un exemplar al proceselor-verbale rdmdne
la autoritatea competentd de proteclie a mediului.

Art.3 Prezenta dispozilie devine obligatorie Si produce efecte de la data
comunicdrii.

Art.4 Prin grija Direcliei Coordonare Organizare, prezenta dispozilie va .fi
comunicatd, spre aducere la indeplinire, persoanelor nominalizate la art. I Si Direcliei
Urbanism, Amenajarea Teritoriului Si Lucrdri Publice.
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