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                                                         HOTĂRÂRE 
pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt           
nr. 169/26.11.2020 cu privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al unității administrativ-
teritoriale Județul Olt 
 
 
 
 
 
 Având în vedere : 
 - referatul de aprobare nr. 12782/09.12.2020 al Președintelui Consiliului Județean 
Olt; 
 - raportul comun nr. 12786/09.12.2020 al Direcției Economice, Buget - Finanțe și 
al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt; 
- avizul nr. 13133/16.12.2020 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget-
Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat;  
- avizul nr. 13145/16.12.2020 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;  
 - Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însușirea 
inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Județului Olt, cu modificările și 
completările ulterioare;5.  
 - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 1355/2001 privind atestarea 
domeniului public al județului Olt, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din 
județul Olt, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 286 alin. (1) și (3),  art. 287  lit. b), art. 289 alin. (1), art. 290 și  
art. 354-355 din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 553-554, art. 858-862 alin.(1) și art.867-869 din Legea             
nr. 287/2009 privind Codul Civil al României, republicat, cu modificările ulterioare;  
- prevederile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin 
Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile pct.6 alin.(1) din Normele privind organizarea și efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, 
aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009; 
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- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 299/02.12.2020 referitoare 
la: constituirea comisiei pentru inventarierea anuală a bunurilor care aparțin 
domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale Județul Olt, pe anul 
2020, 
 
 În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.173 alin.(1) lit. c), art.182 alin.(1) și (4) 
coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
Consiliul Județean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e. 

 
        Art. I. Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 169/26.11.2020 cu 
privire la aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale Județul Olt, se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
   ”Art. 2. Inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 
unității administrativ-teritoriale Județul Olt se efectuează de către comisia de 
inventariere constituită prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Olt.” 
       Art. II. Prezenta hotărâre se comunică Arhitectului Șef al Județului, Direcției 
Tehnice și Investiții, Direcției Economice, Buget - Finanțe, Serviciului Financiar-
Contabilitate, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de 
Transport, precum și Serviciului Juridic-Contencios din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, 
Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului - Județul Olt. 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi ,,pentru”.  


