
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
         
                                      H O T Ă R Â R E   

                                    
 

privind actualizarea componen ței Comisiei Tehnice de 
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism          

 
 

         Având în vedere: 
- Expunerea de motive  nr.3023 din 15.04.2010 cu privire la  

Proiectul de hotarâre   nr.3024 din 15.04.2010; 
-raportul Arhitectului șef nr.3025 din 15.04.2010, privind 

actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului 
și Urbanism ; 

 -avizul Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea 
urbanistică,  realizarea lucrărilor publice,ecologie şi protecţia 
mediului,conservarea monumentelor istorice  şi de arhitectură  
nr.3185/21.01.2010; 
                -avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică,  
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii nr.3187/21.04.2010; 

-avizul   Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 
servicii publice și comert  nr.3191/21.04.2010; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt 
nr.29/29.07.2007 privind reorganizarea Comisiei Tehnice de 
Amenajarea Teritoriului și Urbanism    ; 

- Prevederile art. 37 din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

 



 
 
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,; 
 
 
- În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), litera f) şi art.97, 

alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 
Consiliul Jude ţean Olt adoptă prezenta Hotărâre: 

 
 

     Art.1 - (1) Se aprobă actualizarea componenței Comisiei Tehnice 
de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, organ consultativ cu atribuţii 
de avizare, expertizare tehnică şi consultanţă, aflat în coordonarea 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, în urmatoarea componenţă : 
 - Ing. DAVIDESCU OVIDIU MARIAN -      Arhitect �ef -C.J.Olt     -  pre şedinte 

  

 - Ing.CIUGULEA  TEODORA       Sef  Serviciu urbani sm            

                                                și amenajarea teritoriului - CJ Olt     - membru                             

 - Ing.DRĂGĂNESCU MIHAELA    Consilier superior                          

                                                Serviciu urbanism si amenajarea  

                                                               teritoriului- CJ Olt          - membru 

 - Ing.NETCU COSTINEL                 Sef  serviciu                                 

                                                   Directia tehnica- C.J. Olt                   - memb ru 

- Cpt.ing.CIOBANU OVIDIU             Inspectoratul pentru Situa ţii        

                                                             de Urgen ţă  Olt                          - membru                               

- Ing. GAVRIL Ă SILVIU                 SC  Salubris SA    Slatina              - membru 

- Ing MITRACHE VICTORIA      Sec ţia de Drumuri Na ţionale            

                                                                Slatina                                   - membru                       

- Ing. SMARANDA CRISTEA  Oficiul Cadastru şi Publicitate            

                                                                 Imobiliar ă  Olt                      -membru         

- Ing.ROXANA STAN             SC Distrigaz Sud SA S latina               -membru 

- Ing.ANCA NARCISA BARBU SC Romtelecom SA Slatina             -membru 
 
- Dr.CINCA  TALIA  Autoritatea de S ănătate Public ă   Olt                - membru 
 
- Ing.DOVLETE MIOARA    SC CEZ Distribu țieSA                             -membru                                                      



     
 
 
-Ing.POPA MARIUS      Agen ția pentru Protec ţia Mediului Olt         -membru 
 
 -Ing.BARBU  ADI  FLORINEL    Sistemul de Gospodari re a              
                                                              Apelor  Olt                               -membru 
 
 
 
 -Ing.RADU MARIAN     Directia pentru Agricultur ă și Dezvoltare        
                                                                 Rural ă Olt                             - membru 
  
-Ing.  IANCU FLOREA       SC   Compania de Apa Olt   SA               - membru 
                
-Arh. SEVERICA MITRACHE   SC ETALON SRL Slatina                  -membru 
 
-Arh.IONESCU AUREL LAZAR      SC Tele Stil SRL Slat ina            -membru 

 
           (2) Prezenţa la şedinţe a membrilor desemnaţi conform alin.(1) 
este obligatorie. În cazul absenţei  justificate la şedinţă a membrilor 
comisiei, conducătorii unităţilor de la care provin vor desemna 
înlocuitorii acestora. 

 
Art.2 Secretariatul comisiei se asigură de următorii 

funcţionari publici din cadrul structurii de specialitate din subordinea 
Arhitectului �ef: 

 
- VOICU MARCELA                Consilier superior   
         Serviciul  urbanism si amenajarea  teritor iului –CJ Olt  -secretar tehnic 
                                                                                                                                                              
 
- POPESCU LACRAMIOARA VERGINICA   Consilier superior   
        Serviciul  urbanism si amenajarea  teritori ului –CJ Olt- membru 
 
-CĂLINESCU MARIA               Referent  superior   
        Serviciul urbanism si amenajarea teritoriul ui-CJ Olt    - membru 
                                                                           
       
-NICULA CORNEL                   Inspector principa l   
        Serviciul urbanism si amenajarea teritoriul ui- CJ Olt   - membru 
                                                                              
 
   Art.3  Prevederile contrare prezentei hotărâri își încetează 
aplicabilitatea. 

 
 



 
 
Art.4 Prezenta hotărâre se  comunica Arhitectului �ef al 

judeţului, Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, membrilor 
comisiei în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului 
Județean Olt şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Olt. 
 
 
                                PREȘEDINTE 
                                    Paul   STĂNESCU 
 
 
                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                       Marin DOBRE  
 
 
 
Slatina, 
Nr.60/23.04.2010 
CT/CT(1 ex.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               
 


