
                        
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

HOTARÂRE 
 
cu privire la trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al Judeţului Olt 
şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în domeniul public al statului şi în 

administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt 
 
 

Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 6341/17.06.2015 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
6342/17.06.2015 ; 
- Adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 150669/18.09.2012, înregistrată la 
Instituția Prefectului – Judeţul Olt sub nr. 28750/24.09.2012; 
- Adresa nr. 20844/19.05.2015 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 5361/19.05.2015; 
- Raportul de evaluare întocmit de Ciocan I. Gheorghe Cabinet Individual Evaluare, 
înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 6185/12.06.2015; 
- Raportul comun nr. 6343/17.06.2015 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și  Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 6612/24.06.2015 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 6634/24.06.2015   al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 
şi de arhitectură; 
- Raportul nr. 6653/24.06.2015 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanţe, 
integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului 
bunurilor ce aparţin domeniului public al judeţului Olt, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului 
public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.9 alin.(2) şi art.20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.21 și art.22  din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 
493/2003; 
- Prevederile art. 858 – 861 şi art.863 lit.f) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al 
României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a), art.98 şi art.115 alin.(1) lit.c) 
coroborate cu art.45 alin.(3) din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e: 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Art.1. (1). Se aprobă trecerea  din domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea 

Consiliului Judeţean Olt, în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Olt, a imobilului “Punct termic” situat în municipiul Slatina, Bd. A.I. Cuza, nr.14, judeţul 
Olt. 
                      (2). Datele de identificare ale imobilului menţionat la alin.(1) sunt cele prevăzute 
în anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
           Art.2. Se însuşeşte Raportul de evaluare încheiat în luna iunie 2015 de Ciocan I. 
Gheorghe Cabinet Individual Evaluare, înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
6185/12.06.2015, prin care a fost estimată valoarea de piaţă a imobilului prevăzut la art.1 la 
suma de 27.000 lei (fără T.V.A.). 

Art.3. Predarea – primirea imobilului prevăzut la art.1  se face pe bază de protocol 
încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Instituţia Prefectului - Judeţul Olt, prin grija Direcţiei 
Economice, Buget – Finanţe şi Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Serviciul Administrarea 
Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi 
Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, în termen de 30 zile de la data prezentei hotărâri. 
           Art.4.  Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judeţului Olt, înscris în   
Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică în mod corespunzător. 
           Art.5. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 
110/25.09.2008 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 
54/23.04.2009, îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunica Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii, Arhitectului Şef al Judeţului, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 

 
PREŞEDINTE  

Paul STĂNESCU 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                           Secretar al Judeţului  

                                                                                              Gabriel BULETEANU 
 
 

 
 
Slatina, 25.06.2015 
Nr. 71 
N.C./2ex. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”.  



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT        
                                                                                                                                                                     ANEXA  NR. 1 
 

                                                                                                    La Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr. 71/25.06.2015 
 
 

Datele de identificare ale imobilului propus a fi trecut din domeniul public al Judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în domeniul public al 
statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt 

 
Denumirea şi adresa 

Imobilului care se 
transmite 

Persoana juridică 
de la care se transmite 
imobilul / Codul unic 

de 
înregistrare fiscală 

Persoana juridică 
la care se transmite 

imobilul / Codul unic de 
înregistrare fiscală 

Codul de clasificare 
din inventarul 

bunurilor 
care alcătuiesc 

domeniul public al 
Judeţului Olt 

Caracteristicile 
tehnice ale imobilului 

  

Valoarea  
(conf. evaluare la 

data de 
11.06.2015) 

 
- lei fără TVA - 

Punct termic, 
municipiul Slatina,  

Bd. A.I. Cuza nr.14, 
jud. Olt 

Consiliul Judeţean Olt 
cod fiscal 4394706 

Statul român 
Instituţia Prefectului – 

Judeţul Olt 

1.6.4. Suprafaţă construită = 55mp. 
Suprafaţa desfăşurată = 55mp. 
Carte Funciară nr. 51163 municipiul 
Slatina 
Nr. Cadastral 51163 

9.000 

Teren 
municipiul Slatina,  

Bd. A.I. Cuza nr.14, 
jud. Olt 

Consiliul Judeţean Olt 
cod fiscal 4394706 

Statul român 
Instituţia Prefectului – Judeţul Olt 

- 

Suprafaţă teren = 55 mp. 
Carte Funciară nr. 51163 municipiul 
Slatina 
Nr. Cadastral 51163 

18.000 

   
TOTAL 

 
27.000 

 
PREȘEDINTE 

Paul STĂNESCU 
 
 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                           Secretar al Judeţului  

                                                                            Gabriel BULETEANU 
 
                    

                 Director Executiv                                                      Director Executiv                                                                                                      
            Cornel MOTOI                                                     Constanţa DUMITRU                                                                                                                                                                            
                                        
 
                                                    Şef Serviciu 
                                         Administrarea Patrimoniului, 
                                   Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea     
                                   Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice                            
                                     şi Autoritatea Judeţeană de Transport 
                                                Costinel NETCU                    
    
N.C./2ex. 
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