
 
 

 H O T A R Â R E       
 
 
 

cu privire la: modificarea si completarea Inventarului    
                      bunurilor care apartin domeniului public  
                      al judetului Olt  

 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive cu privire la aprobarea proiectului de 
hotarâre; 

- raportul comun nr. 2718/28.04.2006 al Directiei Economice si 
Directiei Tehnice din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
Judetean Olt; 

- avizul nr. 3337/22.05.2006 al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat 
al judetului; 

- avizul nr. 3394/24.05.2006 al Comisiei pentru administratie 
publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului si relatii cu cetatenii; 

- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- prevederile Hotarârii Guvernului nr. 2344/2004 privind 
trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului si din 
administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în 
domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale si în 
administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, a 
consiliilor judetene sau locale; 

- prevederile Hotarârii Guvernului nr. 32/2003 privind 
transmiterea unui imobil în proprietatea publica a judetului Olt si 
în administrarea Consiliului Judetean Olt; 

- prevederile Hotarârii Guvernului nr. 867/2002 privind 
trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din 
administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei în domeniul 
public al judetelor si în administrarea consiliilor judetene 
respective. 



În temeiul prevederilor art.109 alin.(1) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta h o t a r â r e: 
 
 Art.I. Inventarul bunurilor care apartin domeniul public al 
judetului Olt însusit prin Hotarârea Consiliului Judetean Olt 
nr.41/2001 înscris în Anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 
1355/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Olt, 
precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Olt, se 
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

a) La sectiunea I ,,Bunuri imobile” se abroga pozitiile nr.80, nr. 
494 si nr. 1112. 

b) La sectiunea I ,,Bunuri imobile” pozitiile de mai jos se modifica 
dupa cum urmeaza: 

- pozitia 1110 (coloana 3) va avea urmatorul cuprins: ,,B-dul 
A.I. Cuza nr.14 Slatina, Suprafata construita=1247,28 mp, Suprafata 
desfasurata= 2667 mp, Vecinatati: E=Proprietate particulara, V= SC 
AGROIND Slatina si Prefectura Judetului Olt, S= Zona blocuri, N=B-
dul A.I. Cuza, Teren aferent= 5828,63 mp (4802,48 mp + 1026,15 
mp)”; (coloana 6) va avea urmatorul cuprins: ,,H.G. nr. 706/1994, C.F. 
nr. 3706/30.12.2004, C.F. nr. 3782/30.12.2004”. 

- pozitia nr. 1111 (coloana 3) va avea urmatorul cuprins: ,,B-
dul A.I. Cuza nr. 14 Slatina, Suprafata construita= 485,25 mp, 
Suprafata desfasurata=685,25 mp”; (coloana 6) va avea urmatorul 
cuprins: ,,AC 222/04.12.1992, Acord M.F. nr. 1317/1992, H.G. nr. 
706/1994, C.F. nr. 3706/30.12.2004”.      

-  pozitia nr. 1228 (coloana 3) va avea urmatorul cuprins: 
,,Str. Ionascu nr. 73 Slatina, Suprafata construita=217 mp, Suprafata 
desfasurata= 217 mp; Vecinatati: E= Str. Ionascu, V= Dealul Gradiste, 
N= Proprietari particulari, S=Proprietari particulari, Teren aferent= 
2820 mp”. 

- pozitia nr. 1278 (coloana 2) va avea urmatorul cuprins: 
,,Cladire Spital TBC (P+2) Corp nou”; (coloana 3) va avea urmatorul 
cuprins:,,Str. Pitesti Slatina, Suprafata construita= 351,56 mp, 
Vecinatati: E= Proprietar particular, V= Proprietar particular, S= 
Proprietar particular, N= Proprietar particular, Teren aferent=3074,60 
mp”. 



c) Sectiunea I ,,Bunuri imobile” se completeaza cu pozitiile nr. 
1361 - 1442 conform anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarâre. 

Art.II. Prezenta hotarâre se comunica Directiilor de specialitate, 
Serviciului administrarea domeniului public si privat al judetului, 
siguranta circulatiei si protectia mediului si Serviciului financiar-
contabilitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt 
pentru aducerea la îndeplinire si Institutiei Prefectului Judetului Olt. 
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