
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                 
                   

 

 
HOTĂRÂRE 

 
pentru modificarea unei poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al Județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt  
nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare 

 
 
 

Având în vedere : 
- Expunerea de motive nr. 12833/26.11.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
12834/26.11.2018; 
- Autorizația de construire nr. 266 din 29.07.2014 pentru autorizarea executării lucrărilor 
de construire pentru: „Extindere corp administrativ la Muzeul Județean Olt”;  
- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 796 din 27.01.2015 privind 
lucrarea: „Extindere corp administrativ la Muzeul Județean Olt”; 
- Raportul comun nr. 12835/26.11.2018 al Direcției Economice, Buget-Finanțe și al 
Direcției Tehnice și Investiții, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Olt; 
- Raportul nr. 12921/27.11.2018 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii;  
- Raportul nr. 12930/27.11.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură; 
- Raportul nr. 12934/27.11.2018 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități 
sportive și de agrement; 
- Raportul nr. 12955/28.11.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 
servicii publice și comerț; 
- 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;  
- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt, înscris în Anexa 
nr. 1 la Hotărârea Guvernului 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.21 alin.(1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările și completările ulterioare, 
 
În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit. c), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(3) 
și art.115 alin.(1) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 
 Art.I. Se aprobă modificarea unei poziții din Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al Județului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 
din 26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat, 
completat și înlocuit prin anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 123 din 
26.07.2018, după cum urmează: 
- la poziția nr. 1039, coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Str. Ana Ipătescu, 
nr. 1, Slatina, (S+P+1), S.c.=1051,28 mp, S.d.=2224,56 mp. Vecinătăţi : E=Alee acces şi 
S.C. OLTPROIECT S.A.; N=Str. Ana Ipătescu; V=Parc Public; S=Oficiu Poştal; Nr. 
cadastral 4802; C.F. nr. 53633 Slatina, Teren aferent = 1704,00 mp.” 
 
 Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Muzeului Județean Olt, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.   

  
 

                                                        PREŞEDINTE 
                                                     Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Contrasemnează                                                                                                                          
                                                                                               Secretar al Județului 
                                                                                                 Marinela-Elena ILIE 
 
 
 
 
 
Slatina, 29.11.2018 
Nr. 196 
N.C./2ex. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi „pentru”. 


