
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

HOTĂRÂRE 

cu privire la: darea în folosinţă gratuită a unor  spaţii dintr-un imobil aflat în 
domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Olt 
 

   Având în vedere: 
       - Expunerea de motive nr. 12964/15.12.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
12965/15.12.2017; 
       -  Adresa nr. 27998/23.11.2017 a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor – Compartimentul Evidenţa Persoanelor Slatina, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr. 12081/24.11.2017; 
       -   Adresa nr.89969/15.12.2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 12955/15.12.2017; 

       -   Adresa nr.4041/15.12.2017 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 12952/15.12.2017; 

       - Raportul  Direcţiei  Tehnice  şi  Investiţii și Direcţiei Economice, Buget - Finanţe                                                                    

din   cadrul  aparatului  de  specialitate al Consiliului Judeţean Olt  nr. 12966/15.12.2017;                  

    -    Raportul Comisiei   pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ 
nr. 13223/20.12.2017; 
      -  Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură nr. 13166/20.12.2017; 
       - Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 13189/20.12.2017; 
      -   Raportul Comisiei pentru studii economico – sociale,buget – finanţe, integrare 
europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr.13277/20.12.2017; 
      -   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 judeţul Olt, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
     -  Prevederile art. 874 şi art. 875 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificarile ulterioare;   

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c), 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 hotărâre: 
 
Art.1. (1). Se aprobă darea în folosinţă gratuită Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor – Compartimentul Evidenţa Persoanelor Slatina, pentru o perioadă de 3 ani, a unor 
spaţii în suprafaţă totală de 95,55 mp, dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în  
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. 



          (2). Imobilul menţionat la alin.(1) este situat în municipiul Slatina, str. Centura Basarabilor, 
nr.8, jud. Olt. Datele de identificare ale spaţiilor respective sunt  prevăzute în anexele 1 şi 2  care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2. (1). Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor – Compartimentul Evidenţa 
Persoanelor Slatina  va suporta cheltuielile de întreţinere, reparaţii, modernizări ale spaţiilor 
prevăzute la art.1, precum şi plata utilităţilor aferente.  
          (2). Recompartimentarea şi modificarea spaţiilor se poate efectua numai cu acordul 
Consiliului Judeţean Olt  şi cu respectare legislaţiei în vigoare privind autorizarea şi avizarea 
construcţiilor. 
  
Art.3. Predarea – primirea spaţiilor prevăzute la art.1 se face pe bază de protocol încheiat între 

Consiliul Judeţean Olt şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor – 

Compartimentul Evidenţa Persoanelor Slatina, 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 15 zile de la data  

prezentei hotărâri. 

Art.4. (1). Prin protocolul de predare – primire se vor stabili răspunderile ce revin Consiliului 
Judeţean Olt şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor – Compartimentul 
Evidenţa Persoanelor Slatina, în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor, conform 
prevederilor Legii nr. 307/2006, cu modificările și completările ulterioare. 
           (2). Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor – Compartimentul Evidenţa 
Persoanelor Slatina, împreună cu persoanele fizice sau juridice care deţin părţi din acelaşi imobil 
colaborează pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din Legea nr. 307/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru 
întregul imobil.  
  
Art.5. 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, din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Olt, Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, Primăriei municipiului 

Slatina și Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor – Compartimentul Evidenţa 

Persoanelor Slatina în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 

                                                                                                               Contrasemnează 
                                                                                                  Secretar al Judeţului 
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Slatina, 21.12.2017 
Nr. 222 
N.C./2ex. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi ,,pentru”. 


