
                                                                
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 
                    

HOTĂRÂRE 
 
cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al jude ţului Olt, în domeniul privat 
al jude ţului Olt şi transmiterea acestora f ără plat ă, în proprietatea A şezământului 
Mănăstirea „Buna Vestire” Gr ădinari, jude ţul Olt  

 
 
       Având în vedere : 
      - Expunerea de motive nr. 3278/22.04.2010  cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 
3279/22.04.2010; 
     - Adresa nr. 27/20.04.2010 a A şezământului M ănăstirea „Buna Vestire” Gr ădinari,  
jude ţul Olt , înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 3252/22.04.2010; 
     - Raportul comun  nr. 3280/22.04.2010  al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Arhitectului �ef al 
Judeţului şi Direcţiei Contabilitate – Financiar, Administrativ, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
     - Raportul nr. 3183/22.04.2010 al Comisiei pentru studii   economico-sociale, buget-
finanţe, integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului; 
     - Raportul nr. 3188/22.04.2010 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
     - Raportul nr. 3189/22.04.2010 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, 
sănătate, familie, protecţie copii şi culte; 
     - Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 21/25.02.2010  cu privire la dare în folosinţă 
gratuită  a unor imobile aflate în proprietatea publică a judeţului Olt; 
     - Prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr. 21 3/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
    -  Prevederile art.12 din Legea nr. 489/2006  privind libertatea religioasă şi regimul general 
al cultelor; 
    -  Prevederile art.1 alin.(1) din Legea nr. 239 /2007 privind reglementarea regimului juridic 
al unor bunuri imobile aflate în folosinţa gratuită a unităţilor de cult, 
 
        În temeiul prevederilor art. 10,  art. 91 alin. (1)  lit. c) , alin. (5) li t. b)  şi art. 97 alin. (1) 
din Legea administra ţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 

Consiliul Jude ţean Olt adopt ă prezenta hot ărâre: 
 
      Art. 1. (1). Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului Olt, în domeniul privat al 
judeţului Olt, a unor imobile situate în comuna Grădinari, judeţul Olt.  
                         (2). Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin.(1). sunt cele 
prezentate în anexele 1-3,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 
   Art. 2.  (1). Se aprobă transmiterea fără plată, a imobilelor prevăzute la art.1, în 
proprietatea Aşezământului Mănăstirea „Buna Vestire” Grădinari. 
                      (2). Imobilele vor fi folosite pentru desfăşurarea de activităţi spirituale, 
administrative, educaţionale şi de asistenţă socială. 

Art. 3.  Predarea – primirea imobilelor se va face pe baza de protocol încheiat între 
Consiliul Judetean Olt şi Aşezământul Mănăstirea „Buna Vestire” Grădinari, prin grija Direcţiei 
Contabilitate – Financiar, Administrativ şi Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Serviciul Administrarea 
Patrimoniului, U.L.M. şi Protecţia Mediului, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Contabilitate – Financiar, Administrativ, 
Arhitectului �ef al Judeţului, Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Serviciul Administrarea 
Patrimoniului, U.L.M. şi Protecţia Mediului, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt şi Aşezământului Mănăstirea „Buna Vestire”, în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt  şi Instituţiei Prefectului - judeţul Olt. 
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