
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             H O T Ă R Â R E   

cu privire la: modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei 
Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței 
Secretariatului Comisiei și a Regulamentului de organizare și 
funcționare a comisiei, cu modificările ulterioare 

                                    
         Având în vedere: 
 
- Expunerea de motive  nr.2250/14.03.2017 cu privire la  Proiectul de 
hotarâre   nr. 2251/14.03.2017; 

  -Raportul Arhitectului șef nr.2252/14.03.2017, cu privire la : modificarea 
anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.42/29.03.2012 
privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea 
Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului Comisiei și a 
Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, cu modificările 
ulterioare; 

 

   -Raportul Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică,  

realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 

monumentelor istorice  şi de arhitectură,  nr .2605/22.03.2017; 

    -Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, servicii 
publice și comerț, nr.2601/22.03.2017;   
    - Adresele înaintate de următoarele instituții publice, ca răspuns la 
solicitarea Consiliului Județean nr.952/01.02.2017:  



   -Adresa Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva- Directia Silvică Olt 
nr.841/09.02.2017, înregistrată la C.J.Olt sub nr.1201/09.02.2017;  

    -Adresa Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din 
România SA-D.R.D.P.Craiova - Secția de Drumuri Naționale Slatina 
nr.902/07.02.2017, înregistrată la C.J.Olt sub 1121/07.02.2017; 
    -Adresa Telekom România Communications SA - Departament Centru 
Operațiuni Dolj-Olt, nr.205/02/06/03/113/03.02.2017, înregistrată la C.J.Olt 
sub nr.1119/07.02.2017;  
    -Adresa Administrației Bazinale de Apă Olt-Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Olt nr.1226/10.02.2017, înregistrată la C.J.Olt sub 1223/10.02.2017; 
     -Adresa Administrației Bazinală de Apă Argeș-Vedea-Sistemul 
Hidrotehnic Independent Olt nr.256/09.02.2017, înregistrată la C.J.Olt sub 
nr. 1200/09.02.2017; 
     -Adresa Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare București-Filiala 
Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Olt-Dunăre nr. 325/08.02.2017, 
înregistrată la C.J.Olt sub nr. 1116/08.02.2017; 
     -Adresa Distrigaz Sud Retele-Direcția Regionala de Distributie Vest – 
Punctul de lucru  Craiova nr. 1085/06.02.2017, înregistrată la C.J.Olt sub nr. 
1140/07.02.2017; 
    -Adresa SC Compania de Apă Olt SA nr.1969/210/08.02.2017, 
înregistrată la C.J.Olt sub nr. 1225/10.02.2017; 
    -Adresa Agentiei de Protectia Mediului Olt-nr.1060/07.02.2017, 
înregistrată la C.J.Olt sub nr. 1120/07.02.2017; 
    -Adresa Directiei pentru Agricultura Olt-nr.207/06.02.2017, înregistrată la 
C.J.Olt sub nr. 1100/06.02.2017; 
    -Adresa Directiei Judetene pentru Cultura Olt-nr.59/10.02.2017, 
înregistrată la C.J.Olt sub nr. 1278/13.02.2017; 
    -Adresa Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara-nr.471/13.02.2017, 
înregistrată la C.J.Olt sub nr. 1295/13.02.2017; 
    -Adresa Distributie Energie Oltenia SA nr.2010/6966/12.02.2017, 
înregistrată la C.J.Olt sub nr. 1289/13.02.2017; 
    -Adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
nr.3607720/09.02.2017, înregistrată la C.J.Olt sub nr. 1412/15.02.2017; 
    -Adresa RUR-Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest 
nr.203/17.02.2017, înregistrată la C.J.Olt sub nr. 1496/20.02.2017;  
    -Adresa Directiei de Sanatate Publica Olt nr.1170/10.02.2017, înregistrată 
la C.J.Olt sub nr.1886/02.03.2017;     
- Prevederile art. 37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul,  cu modificările si completările ulterioare;  



         În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit.f), art.97 alin.(1), art.98 
coroborat cu art.45 alin. (2) lit.e)  și art.115 alin (1) lit.c) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 
                    Consiliul Judeţean Olt  adoptă prezenta Hotărâre: 

        Art.I- Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.42/29.03.2012 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de 
Amenajarea Teritoriului și Urbanism, a componenței Secretariatului 
Comisiei și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, 
cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face 
parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

 
    Art.II Prezenta hotărâre se  comunică Arhitectului Şef al judeţului Olt, 
Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, membrilor 
comisiei tehnice și membrilor secretariatului comisiei tehnice, în vederea 
aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt şi Instituţiei 
Prefectului-Judeţul Olt. 
 
                                            PREȘEDINTE 

                                          Marius OPRESCU 

 

                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                     Gabriel BULETEANU 

 

Slatina, 

Nr.30/22.03.2017 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr  de   32   voturi „pentru”. 
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