
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             
                

H O T Ă R Â R E 
cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt a unui imobil, 

în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acestuia 
 

Având în vedere:  
- Expunerea de motive nr. 2758/17.03.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 
2759/17.03.2016; 
- Raportul comun nr. 2760/17.03.2016  al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe şi Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 3118/22.03.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 
şi de arhitectură; 
- Raportul nr. 3120/22.03.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 3121/22.03.2016 al Comisiei pentru studii   economico - sociale, buget - finanţe, 
integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului; 
- Procesul verbal din data de 25.11.2015, încheiat de subcomisia pentru inventarierea 
domeniului public și privat al Județului Olt, constituită prin Dispoziția nr. 378/16.09.2015 a 
Președintelui Consiliului Județean Olt;  
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului 
bunurilor ce aparţin domeniului public al judeţului Olt; 
- 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. 8 alin. (1) din  Legea  nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 2 și art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea 
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 
246/2001, 
 
În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(3) şi 
art.115 alin.(1) lit.c), 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. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Olt a 
imobilului „Cabină Portar” compus din zidărie din cărămidă acoperită cu placă de ciment, având 
suprafața construită Sc=9,5 mp, situat în orașul Corabia, str. Carpați, nr. 104 B, jud. Olt. 

Art.2. (1). Trecerea în domeniul privat al Judeţului, a imobilului prevăzut la art.1, se face 
în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acestuia. 
                     (2). Imobilul prevăzut la art.1 se va demola după obţinerea autorizaţiei de 
desfiinţare.  
           Art.3. (1). După scoaterea din funcţiune şi demolarea imobilului, Consiliul Judeţean Olt 
va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ - valorică şi va opera 
modificarea corespunzătoare a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al 
Judeţului Olt. 
                     (2). Sumele rezultate din valorificarea, conform prevederilor legale, a materialelor 
recuperate în urma demolării sau dezmembrării acestui imobil, se constituie venit la bugetul 
Judeţului Olt. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, 
Arhitectului Şef al Judeţului, din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în 
vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Olt.   
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi „pentru”.  


