
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la preluarea unor suprafe ţe de teren aflate în domeniul public al 

municipiilor Slatina şi Caracal şi al ora şelor Bal ş, Scornice şti, Corabia, 
Drăgăneşti- Olt şi în administrarea Consiliilor locale ale municipii lor 

Slatina şi Caracal şi al ora şelor Bal ş, Scornice şti, Corabia, Dr ăgăneşti- Olt, 
în administrarea Consiliului Jude ţean Olt 

 
 

 
Având în vedere: 
 
- Expunerea d e motive nr. 9561/ 19.11.2010 cu privire la Proiectul de 

Hotărâre nr. 9562/ 19.11.2010; 
- Raportul  Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor nr. 

9563/19.11.2010; 
- Raportul  Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 
şi de arhitectură nr. 9671/ 23.11.2010; 

- Raportul  Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de 
agrement nr. 9680/ 23.11.2010; 

- Raportul  Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi 
comerţ nr. 9698/23.11.2010; 

- Raportul Comisiei pentru studii economico- sociale, buget- finanţe integrare 
europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 9708/ 
23.11.2010; 

- Raportul  Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 9732/ 23.11.2010     

 
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Slatina nr. 181/ 28.07.2010 cu 

privire la darea în administrarea Consiliului Judeţean Olt a unui teren din 
domeniul public al municipiului Slatina şi din administrarea Consiliului local al 
municipiului Slatina pentru construcţia/ extinderea obiectivului de investiţii 
„Închidere depozit neconform de deşeuri menajere şi stradale” al municipiului 



Slatina în cadrul Proiectului „ Sistem integrat de management al deşeurilor în 
judeţul Olt”; 

- Hotărârea  Consiliului local al municipiului Caracal nr. 32/ 13.08.2010 cu 
privire la darea în administrare Consiliului Judeţean Olt a unui teren din 
domeniul public al Municipiului Caracal şi din administrarea Consiliului local al 
municipiului Caracal, pentru construcţie/ extindere obiectiv de investiţii , aferent 
Proiectului „ Sistem integral de management al deşeurilor în judeţul Olt”;  

- Hotărârea Consiliului local al oraşului Balş nr. 55/ 29.07.2010 cu privire 
la darea în administrarea Consiliului Judeţean Olt a unui teren din domeniul 
public al oraşului Balş şi din administrarea Consiliului local al oraşului Balş, 
pentru construcţie obiectiv de investiţii; 

- Hotărârea  Consiliului local al oraşului Scorniceşti nr. 30/ 23.07.2010 cu 
privire    la darea în administrarea Consiliului Judeţean Olt a unui teren din 
domeniul public al oraşului Scorniceşti  şi din administrarea Consiliului local al 
oraşului Scorniceşti, pentru construcţie/ extindere obiectiv de investiţii; 

- Hotărârea  Consiliului local al oraşului Corabia  nr. 73/ 26.07.2010 cu 
privire    la darea în administrarea Consiliului Judeţean Olt a unui teren din 
domeniul public al oraşului Corabia  şi din administrarea Consiliului local al 
oraşului Corabia pentru închidere obiectiv de investiţii; 

  - Hotărârea  Consiliului local al oraşului Drăgăneşti- Olt nr. 46/ 
15.07.2010 cu privire    la darea în administrarea Consiliului Judeţean Olt a unui 
teren din domeniul public al oraşului  Drăgăneşti- Olt  şi din administrarea 
Consiliului local al oraşului Drăgăneşti- Olt, pentru construcţie/ extindere obiectiv 
de investiţii; 

-  Legea nr. 213/ 1998  privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ghidul Solicitantului, Axa Prioritară 2- POS Mediu” Dezvoltarea 
sistemelor de management integrat al deşeurilor  şi reabilitarea siturilor 
contaminate istoric”  

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. b); c) art. 97 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
      CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adopt ă prezenta HOT ĂRÂRE 
 

 ART.1. (1) Se aprobă preluarea unor suprafeţe de teren aflate în domeniul 
public al municipiilor Slatina şi Caracal şi al oraşelor Balş, Scorniceşti, Corabia, 
Drăgăneşti- Olt şi în administrarea Consiliilor locale ale municipiilor Slatina şi 
Caracal şi al oraşelor Balş, Scorniceşti, Corabia, Drăgăneşti- Olt, în 
administrarea Consiliului judeţean Olt, în vederea  realizării investiţiei „Închidere 
depozite neconforme”  pentru implementarea Proiectului „Sistem integrat  de 



Management  al Deşeurilor în Judeţul Olt” , din cadrul Programului  Operaţional 
Sectorial de Mediu (POS Mediu). 
           (2) Terenurile prevăzute la alin. (1) au datele de identificare prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2  Predarea- primirea suprafeţelor de teren prevăzute la art. 1. se face 
pe bază de protocol încheiat între consiliile locale prevăzute la art. 1 şi Consiliul 
judeţean Olt, prin grija Direcţiei Economice şi a Serviciului Administrarea 
Patrimoniului , ULM şi Transport Judeţean, în termen de 30 de zile de data 
emiterii prezentei hotărâri. 
 
 Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Arhitectului 
Şef al Judeţului, Serviciului Administrarea Patrimoniului , ULM şi Transport 
Judeţean, Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru aducere la 
îndeplinire,  Consiliilor locale ale municipiilor Slatina şi Caracal, şi al oraşelor 
Balş, Scorniceşti, Corabia, Drăgăneşti- Olt,  Preşedintelui Consiliului judeţean 
Olt şi Instituţiei Prefectului- Judeţul Olt. 
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