
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  H O T A R A R E               PROIECT 

 
 
 referitoare la:      darea in folosinta gratuita pe termen limitat                         
                             a unui imobil  situat in orasul Corabia, judetul   
                             Olt, Jandarmeriei Române – U.M. 0746 Slatina 
 
  
 

Avand in vedere: 
 

- expunerea de motive cu privire la proiectul de hotarare; 
- adresa nr. P.S. 115/23.08.2004 a Ministerului Administratiei 

si Internelor, Unitatea Militara 0746 Slatina; 
-raportul Directiei pentru Administratie Publica, nr. 

6845/14.09.2004   din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
Judetean Olt; 
  - avizul Comisiei  pentru administratie publica locala, juridica, 
apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu 
cetatenii, nr. 7019/ 21.09.2004;  
 - avizul Comisiei pentru studii economico- sociale, buget- 
finante, administrarea domeniului public si privat al judetului, nr. 
6996/20.09.2004; 

- prevederile Legii nr. 116/1998 privind organizarea si 
functionarea Jandarmeriei Romane;  



- prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 

- prevederile art.10, art. 104 alin.(1), lit. f) si art. 126 din 
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

In temeiul prevederilor art. 109 alin. (1) din Legea privind 
administratia publica locala nr. 215/ 2001 cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

 
     CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta h o t a r a r e: 
 

Art.1. (1) Se aproba darea in folosinta gratuita pe termen de 25 
de ani a unui imobil situat în orasul Corabia, str. Carpati nr.104 
judetul Olt, ,,Cantina + Centrala termica si instalatie aferenta” 
inscris in Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 
judetului Olt la pozitia 1154, cu o suprafata construita de 421,2 mp 
si teren în suprafata de 214 mp, Jandarmeriei Romane- U.M. 0746 
Slatina.   

         (2) Imobilul dat in folosinta gratuita se foloseste exclusiv 
pentru desfasurarea activitatii  specifice Postului de Jandarmi de 
Ordine Publica Corabia. 
   (3) Intretinerea, repararea imobilului si plata utilitatilor 
aferente se asigura de catre  Jandarmeria Romana - U.M. 0746 
Slatina. 
  

Art.2. Protocolul incheiat in baza Hotararii Consiliului 
Judetean Olt nr. 32/ 08.04.2004, intre Directia Generala pentru 
Protectia Drepturilor Copilului Olt si Jandarmeria Romana - U.M. 
0746 Slatina, se modifica in mod corespunzator,prin grija Directiei 
Economice, Taxe si Impozite din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Judetean Olt, pana la data de 01 octombrie 2004. 
  

Art.3. Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi 
inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Judetean Olt  nr. 
32/08.04.2004 

 



Art.4. Prezenta hotarare se comunica Directiei pentru 
Administratie Publica,  Directiei Economice, Taxe si Impozite, 
Arhitectului sef din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean 
Olt, Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Olt,  
Jandarmeriei Romane – U.M. 0746 Slatina pentru aducerea la 
indeplinire si Prefecturii Judetului Olt. 
 

 
PRESEDINTE, 

                                  Jenel  COPILAU 
 
 
 

                        
 
 
                        CONTRASEMNEAZA 

                                                                     SECRETARUL GENERAL        
                                                                             AL JUDETULUI, 

                Marin DOBRE 
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