
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 

                                                          
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la : constituirea comisiei  pentru solu ţionarea întâmpin ărilor la 

propunerea de expropriere a unui imobil  
situat în ora şul Scornice şti, jude ţul Olt  

 
 Având în vedere: 

-   Expunerea de motive  nr. 1575/16.02.2011  cu privire la Proiectul de 
hotărâre nr. 1576/16.02.2011;  

-   Adresa Primăriei oraşului Scorniceşti nr.1126/08.02.2011, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 1354/08.02.2011; 

-  Adresa Primăriei oraşului Scorniceşti nr. 1566/16.02.2011, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 1536/16.02.2011;  
         - Întâmpin ările depuse de L ăzărescu Ion şi Lăzărescu Rodica, 
respectiv L ăzărescu Elena şi Deaconescu Roxana Marieta  înregistrate la 
Primăria oraşului Scorniceşti sub nr. 228/12.01.2011 şi 229/12.01.2011; 

-  Raportul comun al Arhitectului Şef, Serviciului Juridic Contencios şi 
Direc ţiei Tehnic ă şi Investi ţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt  nr. 1577/16.02.2011; 

- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistic ă, 
realizarea lucr ărilor publice, ecologie şi protec ţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectur ă nr. 1777/22.02.2011; 

- Raportul Comisiei pentru administra ţie public ă, juridic ă, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi rela ţii cu cet ăţenii            
nr. 1778/22.02.2011; 

- Raportul Comisiei pentru munc ă, protec ţie social ă, activit ăţi sportive 
şi de agrement nr. 1753/22.02.2011; 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean nr.144/28.10.2010 cu privire la 
declararea utilităţii publice a lucrării de interes local „Aliniere şi lărgire a 
Bulevardului Muncii”, în oraşul Scorniceşti, judeţul Olt;   

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

 



 Art. 1. Se constituie comisia pentru soluţionarea întâmpinărilor la 
propunerea de expropriere a unui imobil situat în oraşul Scorniceşti, judeţul Olt, 
pentru alinierea şi lărgirea Bulevardului Muncii, în următoarea componenţă: 
   

- ZORLESCU Grigore – consilier superior în cadrul Serviciului Tehnic, 
Investiţii al Consiliului Judeţean Olt;   

- NICULA Cornel – inspector principal în cadrul Serviciului Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului al Consiliului Judeţean Olt;  

- PURCĂRIN Emil – consilier juridic superior în cadrul Serviciului Juridic 
Contencios al Consiliului Judeţean Olt; 

- GERU Marin – proprietar de imobile din oraşul Scorniceşti, judeţul Olt;  
- BILAN Dorel – proprietar de imobile din oraşul Scorniceşti, judeţul Olt;  
- ŢAPU Marin – proprietar de imobile din oraşul Scorniceşti, judeţul Olt;   
- NEDELEA Constantin – Primarul oraşului Scorniceşti, judeţul Olt. 

 
Art. 2. - (1) Se delegă domnul GLASU Mihai, consilier superior în cadrul 

Serviciului Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Transport Judeţean 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 Serviciului Juridic Contencios, 

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 
Scorniceşti, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Olt. 
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