
 
 
 
 

                                 
                                                                          
 
 
 
                                                                           

H O T A R Â R  E 
        cu privire la: trecerea din domeniul public în domeniul privat             

               al judetului Olt a unei suprafete de teren 
 
 

Având în vedere: 
 

- Expunerea de motive cu privire la Proiectul de hotarâre; 
- Raportul comun al Directiei pentru Administratie Publica si al Directiei 

Economice  Taxe si Impozite nr.1694/23.03.2005; 
- Raportul Arhitectului Sef nr. 1527/ 16.03.2005; 
- Avizul Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii, nr. 
1852/29.03.2005; 

- Avizul Comisiei pentru studii economico- sociale, buget- finante, 
integrare europeana, administrarea domeniului public si privat al judetului, nr. 
1851/ 29.03.2005; 

- Raportul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea 
lucrarilor publice, ecologice si protectia mediului, conservarea monumentelor 
istorice si de arhitectura, cuprinzand avizul cu privire la Proiectul de hotarâre,  
nr. 1634/20.03.2005; 

- Adresa Fundatiei Buna Vestire Gradinari înregistrata la Consiliul 
Judetean Olt sub  nr. 1043/ 24.02. 2002; 

- Hotarârea Consiliului Judetean Olt  nr. 54/ 31 mai 2001 privind 
acceptarea trecerii în domeniul public al judetului Olt a unor imobile, 
proprietate publica a comunei Gradinari, judetul Olt 

- Prevederile art. 10 alin. (2)  din Legea nr. 213/ 1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;   

- Prevederile art. 10 si art. 104 alin. (1)  lit f) din Legea nr. 215/ 2001 
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 



În 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 â r e. 

 
 
 Art. 1.  Se aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
judetului Olt a suprafetei de teren intravilan de 10.500 m.p.  situat în comuna 
Gradinari ,Judetul Olt, conform Planului de situatie “Incinta Buna-Vestire 
Gradinari”  anexat care face parte integranta din prezenta hotarâre.   
  

Art. 2. Terenul mentionat la art. 1. se afla situat între punctele 
cadastrale nr. -2. 41. 40. 42. 43. 20. -1. -3. si are urmatoarele vecinatati: 

- N- drum comunal; 
- S- teren agricol  aflat în domeniul public al Judetului Olt si 

administrat de Consiliul Judetean Olt; 
- E- teren asezamânt Buna Vestire 
- V- D.N. 64 
 
Art. 3. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Tehnice, Directiei 

Economice Taxe si Impozite, Arhitectului Sef din cadrul apararului propriu de 
specialitate al Consiliului Judetean Olt în vederea aducerii la îndeplinire si 
Prefecturii Judetului Olt.  
 

 
 

PRESEDINTE 
Jenel COPILAU 
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SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI 
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CONSILIUL JUDETEAN OLT 
DIRECTIA ECONOMICA, TAXE SI IMPOZITE 
DIRECTIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA 
Nr. 1694/ 23.03.2005 
 
 

AVIZAT 
VICEPRESEDINTE                                   SECRETARUL 
GENERAL         
   Ioan NEDELEA                                                AL JUDETULUI 
                                                                             Marin DOBRE 

 
 
 
 

RAPORT 
        cu privire la: Proiectul de hotarâre privind trecerea din    

                              domeniul public în domeniul privat al 
judetului Olt a unei suprafete de teren 

 
 Prin adresa înregistrata la Consiliul Judetean Olt sub 
nr.1043/24.02.2005 Fundatia “Buna Vestire” cu sediul în comuna 
Gradinari, judetul Olt, solicita  trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al judetului Olt a suprafetei de teren intravilan de 
 10.500 m.p în vederea achizitionarii acesteia pentru a putea 
construi o cladire pentru corpul administrativ; o sala de sport; o 
cladire pentru ateliere scoala si o biserica pentru eleve, edificii care 
sunt absolut necesare procesului educational. 

 Terenul solicitat se afla situat în intravilanul comunei 
Gradinari fiind trecut împreuna  cu alte imobile din proprietatea 
publica a comunei Gradinari în domeniul public al judetului Olt, în 
baza Hotarârii Consiliului Judetean Olt nr.54/ 31 mai 2001. 
 Terenul mentionat mai sus este situat între punctele 
cadastrale nr. -2. 41. 40. 42. 43. 20. -1. -3. si are urmatoarele 
vecinatati: 



- N- drum comunal; 
- S- teren agricol Consiliul Judetean Olt; 
- E- teren asezamânt Buna Vestire; 
- V- D.N. 64 
 Potrivit art. 10 alin (2) din Legea nr. 213/ 1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, trecerea unui bun  
din domeniul public în domeniul privat al unitatilor administrativ 
teritoriale se face dupa caz prin hotarâre a consiliului judetean  sau 
a consiliilor locale.      
 Proiectul de hotarâre a fost întocmit cu respectarea 
prevederilor legale in vigoare, motiv pentru care propunem 
adoptarea acestuia în forma în care a fost prezentat. 
 
DIRECTOR EXECUTIV                      DIRECTOR EXECUTIV        
Pauluna TAPLEANU                            Virgil DELUREANU 
 
                                       
 
 
 
 
 
 

SEF SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS 
Ana Venera STEFANESCU 
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