
H O T Ă R Â R E

cu privire la aprobare destinaţie imobil

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 9312/20.11.2008  la Proiectul de Hotărâre 
nr. 9313/20.11.2008;
- Raportul comun nr.  9339/21.11.2008 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi 
Arhitectului Şef al Judeţului, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt;
- Raportul nr. 9417/25.11.2009  al Comisiei pentru studii    economico-
sociale,  buget-finanţe,  integrare  europeană,  administrarea   domeniului 
public şi privat al judeţului;
- Raportul nr. 9368/24.11.2009 al Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii 
cu cetăţenii;
-  Prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.1355/2001 privind  atestarea 
domeniului  public  al  judeţului  Olt  precum şi  al  municipiilor,  oraşelor  şi 
comunelor din judeţul Olt, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.10, art.91 alin.(1) lit.c), art.103 alin.(2) şi art.104 alin.
(1)  lit.a),  alin.(6)  lit.b),  c)  din  Legea  administraţiei  publice  locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
        În temeiul prevederilor  art.97 alin.(1) din  Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:



Art.1. Se aprobă destinaţia imobilului „Fosta Vilă de Protocol”, aflat 
în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Olt, situat în municipiul Slatina, str. Mânăstirii nr.1A, judeţul Olt, după cum 
urmează:

- birouri pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
- birouri pentru instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean;
- locuinţe de serviciu;
- locuinţe de intervenţie;
-  organizare  şi  desfăşurare  alte  activităţi  în  scopul  îndeplinirii  de 

către Consiliul Judeţean a altor atribuţii prevăzute de lege.

Art.2. Preşedintele  Consiliului  Judeţean  ia  măsuri  pentru 
organizarea executării  şi  executarea în concret  a prevederilor art.1 din 
prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii - 
Serviciul  Administrarea  Patrimoniului,  U.L.M.  şi  Protecţia  Mediului, 
Direcţiei Contabilitate - Financiar, Administrativ, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.
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