
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 

 
                                                        
 
          
                                                                                                     

 
HOTĂRÂRE 

 
cu privire la constituire comisie pentru efectuarea cercet ării prealabile în vederea 
declar ării utilit ăţii publice a unei lucr ări de interes local în ora şul Scornice şti, 
jude ţul Olt 
 
 
Având în vedere: 
 
- Expunerea de motive nr. 4069/20.05.2010   cu privire la Proiectul de hot ărâre nr. 
4070/20.05.2010; 
- Adresa Prim ăriei ora şului  Scornice şti nr. 3402/23.03.2010 , înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 2356/24.03.2010; 
- Dispozi ţia nr. 117/22.03.2010  emisă de primarul oraşului Scorniceşti, judeţul Olt; 
- Raportul comun  nr. 4071/20.05.2010  al Direcţiei Administraţie Publică şi Relaţii cu 
Consiliile Locale, Direcţiei Juridică şi Relaţii cu Publicul, Arhitectului �ef al Judeţului şi 
Direcţiei Tehnice şi Investiţii; 
- Raportul  nr. 4207/25.05.2010  al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură; 
- Raportul nr. 4208/25.05.2010  al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul  nr. 4211/25.05.2010  al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi agrement;      
- Prevederile art.6 şi art.7 din Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică; 
- Prevederile   H.G. nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de 
lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii 
publice pentru lucrări de interes naţional sau de interes local, 
 
În temeiul art. 97 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Jude ţean Olt adopt ă prezenta h o t ă r â r e: 
 



Art.1. Se constituie comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării 
utilităţii publice a lucrării de interes local “Aliniere şi lărgire a Bulevardului Muncii” în 
oraşul Scorniceşti, judeţul Olt, în următoarea componenţă: 
Preşedinte : Davidescu Ovidiu Marian - Arhitect �ef al Judeţului -  Consiliul Judeţean Olt; 
Membri: -   Prioteasa Ion – Viceprimar - Primăria oraşului Scorniceşti; 

- Fari Palko Bela Alexandru - �ef Birou Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - 
Primăria oraşului Scorniceşti;  
 

Art.2. Se constituie Secretariatul Comisiei prevăzută la art.1, în următoarea componenţă: 
- Netcu Costinel  – �ef Serviciu - Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Protecţia 
Mediului – Consiliul Judeţean Olt; 
- Cîrloganu Romeo Alexandru – inspector principal – Serviciul Administrarea 
Patrimoniului, U.L.M. şi Protecţia Mediului – Consiliul Judeţean Olt; 
- Ruţă Alin – consilier juridic – Serviciul Juridic Contencios – Consiliul Judeţean Olt. 
 
Art.3 La data adoptării prezentei hotărâri, orice dispoziţii contrare îşi încetează 
aplicabilitatea.  
 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, Arhitectului �ef al Judeţului, Direcţiei Tehnice şi 
Investiţii, Direcţiei Juridice şi Relaţii cu Publicul din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, membrilor comisiei şi membrilor secretariatului menţionaţi la 
art.1 şi art.2 în vederea aducerii la îndeplinire, Primarului oraşului Scorniceşti, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 

PRE�EDINTE 
Paul STĂNESCU 
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