
 
 

H O T A R Â R E 
 

cu privire la: unele masuri referitoare la patrimoniul 
                     fostului Corp al Gardienilor Publici Olt 

 
 

          Având în vedere: 
-  Expunerea de motive cu privire la aprobarea Proiectului de 

Hotarâre nr. 3380/23.05.2006; 
- Raportul comun nr. 3380/23.05.2006 al Directiei pentru 

Administratie Publica si al Directiei economice din cadrul aparatului  de 
specialitate al Consiliului Judetean Olt;  

- Raportul nr. 1180/15.05.2006 al Serviciului Judetean de Paza Olt, 
înregistrat la Consiliul Judetean sub nr. 3184/16.05.2006; 

- Nota de fundamentare nr. 2229/24.08.2006  a Serviciului Judetean 
de Paza Olt; 

- Adresa Primariei municipiului Slatina nr. 13478/27.07.2006, 
înregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 4965/27.07.2006; 

- Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr. 176/2006 
referitoare la constituirea comisiei de inventariere a elementelor de activ si 
pasiv la Corpul Gardienilor Publici; 

- Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr. 94/24.11.2005  privind 
încetare activitate Corp Gardieni Publici Olt; 
         - Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr. 89/22.09.2005 privind 
înfiintarea, organizarea si functionarea Serviciului Judetean de Paza Olt; 

 - Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr. 93/24.11.2005 cu privire la 
apobarea preluarii de catre Consiliul Judetean Olt a patrimoniului Corpului 
Gardienilor Publici;  

- Avizul nr. 4887/25.07.2006 al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finante, integrare europeana, administrarea domeniului 
public si privat al judetului; 

- Avizul nr. 4924/26.07.2006 al Comisiei pentru administratie publica, 
juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu 
cetatenii; 
 - Legea nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea 
Politiei Comunitare, modificata  si completata prin O.U.G. nr.23/2005, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2005; 
         - Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata; 
         - Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1753/2004 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 
elementelor de activ si de pasiv, modificat prin Ordinul Ministrului 
Finantelor Publice nr. 1752/2005. 
 



          In temeiul  prevederilor art. 46 alin. (21), art. 104 alin.(1) lit. c) - d) si 
alin. (5) lit. a) pct. 14 si 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. 1. – Se aproba realizarea pâna la data de 30 octombrie 2006 a 
inventarierii scriptice si faptice a elementelor de activ si pasiv ce compun 
patrimoniul Corpului Gardienilor Publici Olt,  de catre  comisia numita prin 
Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr. 176/2006. 
          Art. 2. - Inventarul realizat conform Dispozitiei Presedintelui 
Consiliului Judetean, mentionata la art. 1, se va preda pe baza de proces-
verbal, prin grija Directiei Economice, Serviciului Judetean de Paza Olt 
care va proceda la angajarea, în conditiile legii, a unei persoane 
specializate în vederea îndeplinirii actelor si procedurilor de desfiintare si 
radiere fiscala a Corpului Gardienilor Publici Olt,  precum si a operatiunilor 
de încasare a creantelor, de plata a drepturilor salariale restante si  
achitare a debitelor Corpului Gardienilor Publici. 

Art. 3. - Prezenta hotarâre se comunica Directiei Economice, 
Directiei pentru Administratie Publica, Directiei Buget, Taxe, Impozite si 
Informatizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 
Olt,  Serviciului Judetean de Paza Olt, pentru aducere la îndeplinire, si  
Institutiei Prefectului -Judetul Olt. 
 

P  R E S E D I N T E  
Jenel COPILAU 
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