HOTĂRÂRE
cu privire la : constituirea comisiei pentru soluţionarea întâmpinării la
propunerea de expropriere a unui teren situat în oraşul Corabia,
judeţul Olt

Având în vedere:
 Expunerea de motive cu privire la Proiectul de hotărâre
nr. 8359/22.10.2008;
 Adresa Primăriei oraşului Corabia nr.14267/18.09.2008, înregistrată
la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 7310/19.09.2008;
 Adresa Primăriei oraşului Corabia nr.16661/16.10.2008, înregistrată
la Consiliul Judeţean Olt sub nr. F 927/16.10.2008;
 Întâmpinarea depusă de S.C. PLUS S.R.L., înregistrată la Primăria
oraşului Corabia sub nr. 12258/25.08.2008;
 Raportul comun al Arhitectului Şef, Direcţiei Juridică şi Relaţii cu
Publicul şi Direcţiei Tehnică şi Investiţii din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt nr. 8361/22.10.2008;
 Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului,
conservarea
monumentelor
istorice
şi
de
arhitectură
nr. 8446/23.10.2008;
 Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu
cetăţenii nr. 8475/24.10.2008;
 Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 48/24.04.2008 cu privire la
declararea utilităţii publice a lucrării de interes local „Bloc de locuinţe
sociale Corabia, judeţul Olt, strada C.A. Rosetti nr. 2527 şi terenul în
suprafaţă de 1718,387 m.p., necesar executării acestei lucrări”;
 Prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e:

Art. 1. Se constituie comisia pentru soluţionarea întâmpinării la
propunerea de expropriere a unui teren în suprafaţă de 1718, 387 m. p.,
situat în oraşul Corabia, str. C. A. Rosetti, nr. 2527, judeţul Olt, pentru
construirea unui bloc de locuinţe sociale, în următoarea componenţă:
 Călinescu Maria – referent superior în cadrul Serviciului Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului al Consiliului Judeţean Olt;
 Nicula Cornel – inspector principal în cadrul Serviciului Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului al Consiliului Judeţean Olt;
 Brănescu Ana – consilier juridic superior în cadrul Serviciului Juridic
Contencios al Consiliului Judeţean Olt;
 Petriţa Stelian – proprietar de imobile din oraşul Corabia, judeţul Olt;
 Subaşu Vasile – proprietar de imobile din oraşul Corabia, judeţul Olt;
 Vieru Aurora – proprietar de imobile din oraşul Corabia, judeţul Olt;
 Barbu Teodor – Primarul oraşului Corabia, judeţul Olt.
Art. 2.  (1) Se delegă domnul Netcu Costinel, Şeful Serviciului
Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Protecţia Mediului din cadrul
Consiliului Judeţean Olt, în calitate de preşedinte al comisiei pentru
soluţionarea întâmpinării.
(2) Preşedintele comisiei nu are drept de vot.
(3) Preşedintele comisiei asigură cadrul organizatoric al activităţii
comisiei.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Juridică şi Relaţii cu
Publicul, Arhitectului Şef al Judeţului, Direcţiei Tehnică şi Investiţii din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, membrilor şi
preşedintelui comisiei menţionaţi la art.1 şi 2 în vederea aducerii la
îndeplinire, Primăriei oraşului Corabia, Preşedintelui Consiliului Judeţean
Olt şi Instituţiei Prefectului  Judeţul Olt.
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