HOTĂRÂRE
cu privire la trecerea unui teren din domeniul privat al Județului Olt, în domeniul public al
Județului Olt, aflat în administrarea Direcței Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt, situat în municipiul Slatina, str. Plevnei, nr. 6, județul Olt și darea acestuia
în folosință gratuită către Episcopia Slatinei și Romanaților
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 10917/18.10.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr.
10918/18.10.2016;
- Încheierea de respingere nr. 45381/15.06.2016 a O.C.P.I. Olt – Biroul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Slatina;
- Raportul comun nr. 10919/18.10.2016 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și Direcţiei
Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
- Raportul nr. 11209/26.10.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
- Raportul nr. 11238/26.10.2016 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanţe,
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
- Raportul nr. 11273/26.10.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice
şi de arhitectură;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 124/29.11.2007 cu privire la modificarea 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.858 – 862 alin.(1), art.863 lit.e) și art. 874 alin.(1) din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil al României, republicată, cu modificările ulterioare;
- Prevederile art.8 alin.(1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul
general al cultelor, republicată;
- Prevederile art.6 alin.(2) și art.41 din Statutul pentru Organizarea și Funcționarea
Bisericii Ortodoxe Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2008,
În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c), alin.(5) lit.b), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45
alin.(3), art.115 alin.(1) lit.c) şi art.124 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 unui teren în suprafaţă de 275 mp, din domeniul privat al
Judeţului Olt, în domeniul public al Judeţului Olt, aflat în administrarea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, situat în municipiul Slatina, str. Plevnei, nr. 6, județul
Olt, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. (1). Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor,
persoană juridică de utilitate publică, a terenului prevăzut la art.1, pentru construirea unei
biserici.
(2). Darea în folosinţă gratuită a terenului se face pe perioada existenţei construcţiei.
Art.3. Dreptul de folosinţă gratuită încetează dacă terenul nu este folosit pentru destinaţia
prevăzută la art.2 alin.(1) sau dacă în termen de 5 ani de la predarea terenului nu se finalizează
obiectivul de investiții.
Art.4. Predarea – primirea terenului prevăzut la art.2 se face pe bază de protocol încheiat
între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi Episcopia Slatinei şi
Romanaţilor, prin grija Direcţiei Tehnice şi Investiţii – Serviciul Administrarea Patrimoniului,
Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea
Județeană de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în
termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri.
Art.5. La data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 17/28.01.2010, cu
modificările aduse prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 45/24.03.2016, își încetează
aplicabilitatea.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei
Tehnice şi Investiţii, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport,
Arhitectului Şef al Judeţului, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi Episcopiei Slatinei şi
Romanaţilor, 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 30 de voturi „pentru” și o abținere.

