
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
                                                    

HOTĂRÂRE 
cu privire la : declararea utilit ăţii publice a lucrării de interes local  

„ Aliniere şi lărgire a Bulevardului Muncii”,  
în oraşul Scorniceşti, judeţul Olt 

 
 
 
 Având în vedere: 
 

- Expunerea de motive nr. 8286 cu privire la Proiectul de hotărâre                 
nr. 8287/18.10.2010; 

-  Raportul comun al Arhitectului Şef şi al Serviciului Juridic Contencios 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt nr. 8288/18.10.2010; 

- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridic ă, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii                   
nr. 8617/26.10.2010; 

- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 8621/26.10.2010; 

- Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al jude ţului      
nr. 8645/26.10.2010; 

- Procesul – verbal pentru consemnarea rezultatului cercetării prealabile în 
vederea declarării utilit ăţii publice a lucrării de interes local „ Aliniere şi lărgire 
a Bulevardului Muncii”, în ora şul Scorniceşti, judeţul Olt, înregistrat la Primăria 
oraşului Scorniceşti sub nr. 9535/23.09.2010; 

- Prevederile Legii nr. 33/ 1994 privind exproprierea pentru cauză de    
utilitate publică; 

-  Hotărârea Guvernului nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind 
procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea 
declarării utilit ăţii 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 Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e: 

 
          Art. 1. Se declară de utilitate publică de interes local lucrarea „Aliniere şi 
lărgire a Bulevardului Muncii”, în ora şul Scorniceşti, judeţul Olt. 
 
      Art. 2. Expropriatorul este Consiliul Local al oraşului Scorniceşti,       
judeţul Olt. 
 

Art. 3.  Prezentul act de declarare a utilităţii publice va fi adus la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul Consiliului Local al oraşului Scorniceşti şi prin publicare 
în presa locală, de către expropriator, respectiv de către Consiliul Local al oraşului 
Scorniceşti. 

 
        Art. 4. Actul de declarare a utilităţii publice se transmite de către secretariatul 
comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilit ăţii publice a 
unei lucrări de interes local în oraşul Scorniceşti, în termen de 5 zile lucrătoare de la 
comunicare, Consiliului Local al oraşului Scorniceşti, in vederea aducerii la 
îndeplinire, Arhitectului Şef, Serviciului Juridic Contencios din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean, Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt. 
 

P R E Ş E D I N T E 
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