
          
HOTARÂRE 

 
cu privire la: folosirea unui spatiu din domeniul public al judetului 

 
 Având în vedere: 
 
- Expunerea de motive cu privire la aprobarea Proiectului de hotarâre 
nr.5752/28.08.2006; 
-  Raportul Directiei Tehnice din cadrul aparatului de  specialitate al 
Consiliului Judetean Olt nr.5753/28.08.2006; 
-  Raportul nr.6288/20.09.2006 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 
buget finante, integrare europeana, administrarea domeniului public si privat 
al judetului; 
  - Raportul nr.5781/29.08.2006  al Comisiei pentru administratie publica, 
juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu 
cetatenii; 
  - Raportul nr.5780/29.08.2006  al Comisiei pentru organizarea si 
dezvoltarea urbanistica, realizarea lucrarilor publice, ecologie si protectia 
mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 
- Raportul nr.5783/29.08.2006 al Comisiei pentru agricultura, silvicultura, 
industrie, servicii publice si comert; 
-   Raportul nr.5784/29.08.2006  al Comisiei pentru munca, protectie sociala, 
activitati sportive si de agrement; 
-  prevederile Hotarârii Consiliului Judetean nr.76/27.07.2006, privind 
aprobarea asocierii Consiliului Judetean  Olt cu consiliile locale ale 
municipiilor Slatina si Caracal si ale oraselor: Corabia, Bals, Draganesti-Olt, 
Scornicesti, Piatra Olt si Potcoava, în scopul    înfiintarii Operatorului unic al 
serviciului comunitar de utilitate publica-apa si apa uzata în judetul Olt; 
-  prevederile art.11, 15, si 126 din Legea administratiei publice locale nr . 
215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia; 
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata; 
   În temeiul art.109, alin.(1) din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,  
 

Consiliul Judetean Olt adopta prezenta Hotarâre: 
 



Art.1. (1) Se aproba folosirea gratuita a unui spatiu situat la etajul I, în 
imobilul din municipiul Slatina, str.Centura Basarabilor nr.8, judetul Olt, aflat 
în domeniul public al judetului Olt si  administrarea Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, de catre Serviciul comunitar de 
utilitate publica-apa si apa uzata în judetul Olt, înfiintat prin asocierea între 
Consiliul Judetean Olt si Consiliile Locale ale municipiilor si oraselor din 
judetul Olt. 
 
   (2) Datele de identificare ale spatiului mentionat la alin.(1) sunt 
prevazute  în anexa la prezenta hotarâre care face parte integranta din 
aceasta. 
 
Art.2. (1) Folosirea gratuita a spatiului prevazut la art.1 se aproba numai 
pâna la constituirea Operatorului sub forma unei societati comerciale de catre 
membrii acesteia. 
 
  (2) La data înfiintarii societatii comerciale spatiul va reprezenta „aportul 
cu bunuri” al Consiliului Judetean Olt ca membru asociat la capitalul social al 
societatii comerciale respective. 
 
         (3) Spatiul va avea ca destinatie „sediu si birouri pentru functionarea 
Serviciului comunitar de utilitate publica – apa si apa uzata din judetul Olt si a 
societatii comerciale înfiintata de membrii asociati. 
 
 
Art.3. Prezenta hotarâre se comunica Presedintelui Consiliului Judetean Olt, 
Consiliilor Locale asociate, Directiei Tehnice si Directiei Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean, Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt si Institutiei Prefectului judetului 
Olt. 
 

PRESEDINTE 
Jenel COPILAU 
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                                      Marin DOBRE 
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