
 
 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   

 
HOTĂRÂRE 

cu privire la: constituire comisie specială pentru întocmirea Inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al Judeţului Olt 

 
    Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 13062/18.12.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
13063/18.12.2017; 
- Raportul comun nr. 13064 din 18.12.2017 al Direcției Tehnice și Investiții și al Direcției 
Economice, Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;  
- Raportul nr. 13194 din 20.12.2017 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;  
- Raportul nr. 13172 din 20.12.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură; 
- Raportul nr. 13251 din 20.12.2017 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități 
sportive și de agrement;  
- Prevederile art.3, art.19 alin.(1), art. 20 și art.21 alin.(1) și (2) din Legea nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.II alin.(1) lit.a) și art.III alin.(1) din Normele  tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunelor, orașelor, municipiilor și 
județelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 548/1999;  
- Prevederile Dispoziției nr. 521/08.12.2017 a Președintelui Consiliului Județean Olt cu 
privire la constituire comisie specială pentru întocmirea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Olt, 
      În temeiul art.91 alin.(1) lit.c), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(3), 
art.115 alin.(1) lit.c) și art.120 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
 

Art.1. Se aprobă constituirea comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor 
care aparțin domeniului public al județului Olt în componența stabilită la art.1 din 
Dispoziția nr.  521/08.12.2017 a Președintelui Consiliului Județean Olt, după cum 
urmează:  

 Președinte: Marius OPRESCU - Președintele Consiliului Județean Olt; 
 Membri :  

- Marinela-Elena ILIE - Secretar al Județului Olt;                                                               



 
 

- Constanța DUMITRU - Director Executiv - Direcția Economică, Buget-Finanțe - 
Consiliul Județean Olt; 

- Cornel MOTOI - Director Executiv - Direcția Tehnică și Investiții - Consiliul 
Județean Olt; 

- Ovidiu Marian DAVIDESCU - Arhitect Șef al Județului Olt - Consiliul Județean 
Olt;  

- Ana Venera ȘTEFĂNESCU - Șef serviciu - Serviciul Juridic - Contencios - 
Consiliul Județean Olt. 

Art.2. Pentru îndeplinirea atribuțiilor cu care a fost învestită prin lege, comisia 
prevăzută la art.1 este sprijinită de următorii specialiști din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Olt, astfel cum au fost stabiliți la art.2 din Dispoziția nr. 
521/08.12.2017 a Președintelui Consiliului Județean Olt: 

- Costinel NETCU - Șef serviciu - Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea 
Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea 
Județeană de Transport - Direcția Tehnică și Investiții; 

- Mihaela NEGRILĂ – Șef serviciu – Serviciul Tehnic, Investiții - Direcția Tehnică și 
Investiții; 

- Iulica MANEA - consilier superior - Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea 
Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea 
Județeană de Transport - Direcția Tehnică și Investiții; 

- Ionica BIOLARU - consilier superior - Serviciul Financiar-Contabilitate - Direcția 
Economică, Buget-Finanțe. 
          Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își 
încetează aplicabilitatea. 
          Art.4. Prezenta hotărăre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Direcției 
Tehnice și Investiții, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de 
Transport, Serviciului Financiar-Contabilitate, din cadrul  aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, persoanelor nominalizate la art.1 și 2 din prezenta, în vederea 
aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Olt.   
  

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 

 
 
 
                                                                                                             Contrasemnează                      
                                                                                                          Secretar al Judeţului                          
                                                                                        Marinela-Elena ILIE  
 
 
Slatina, 21.12.2017 
Nr. 227 
M.I./2 ex.  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru”. 


