
                       

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobare transmitere terenuri

Având în vedere:
-  Expunerea de motive nr. 9447/26.11.2008 cu privire la proiectul 
de hotărâre nr. 9448/26.11.2008;
- Raportul comun nr. 9449/26.11.2008 al Direcţiei Contabilitate – 
Financiar, Administrativ şi Direcţiei Tehnice şi Investiţii  din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
-  Raportul  nr.  9409/26.11.2008  al  Comisiei  pentru  studii 
economico-sociale,  buget-finanţe,  integrare  europeană, 
administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;
- Raportul  nr.  9473/26.11.2008  al Comisiei  pentru administraţie 
publică,  juridică,  apărarea ordinii  publice,  respectarea drepturilor 
omului şi relaţii cu cetăţenii;
-  Hotărârea  Guvernului  României  nr.  1355/2001 privind 
atestarea  domeniului  public  al  judeţului  Olt,  precum  şi  al 
municipiilor,  oraşelor  şi  comunelor  din  judeţ,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire 
la însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al 
judeţului Olt;



- Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Vitomireşti  nr. 
28/25.11.2008 cu privire la aprobare transmitere terenuri;
-  Prevederile  Legii  nr.  213/1998 privind  proprietatea  publică  şi 
regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare,
      În temeiul prevederilor  art. 10 şi art. 97 alin. (1) din Legea 
Administratiei  Publice  Locale  nr.  215/2001,  republicată,   cu 
modificările şi completările ulterioare,

    Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta  h o t ă r â r e :

 Art.  1.  Se  aprobă  transmiterea  unui  teren  având  datele  de 
indentificare  prevăzute  în  Anexa  nr.  1,  din  domeniul  public  al 
judeţului  Olt  şi  din  administrarea  Consiliului  Judeţean  Olt  în 
domeniul  public  al  comunei  Vitomireşti  şi  în  administrarea 
Consiliului local al comunei Vitomireşti.

 Art.  2. Se  aprobă  transmiterea  unui  teren  având  datele  de 
indentificare prevăzute în Anexa nr. 2, trecut din domeniul public al 
comunei  Vitomireşti  şi  din  administrarea  Consiliului  Local  al 
comunei  Vitomireşti,  prin  Hotărârea Consiliului  Local  al  comunei 
Vitomireşti nr. 28/25.11.2008, în domeniul public al judeţului Olt şi 
în administrarea Consiliului Judeţean Olt.

 Art.  3.  Anexele nr.  1 şi  nr.  2 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

 Art.  4.  Inventarul  bunurilor  aparţinând  domeniului  public  al 
judeţului Olt se modifică în mod corespunzător. 

 Art. 5. Predarea – primirea se face pe bază de protocol încheiat 
între  Consiliul Local al comunei Vitomireşti, judeţul Olt şi Direcţia 
Tehnică  şi  Investiţii  -  Serviciului  Administrarea  Patrimoniului, 
U.L.M. şi Protecţia Mediului, din cadrul  aparatului de specialitate al 
Consiliului  Judeţean  Olt,  în  termen  de  30  de  zile  de  la  data 
prezentei hotărâri.



 Art.  6.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Consiliului  Local  al 
comunei  Vitomireşti,  judeţul  Olt,  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  Olt  şi 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.
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