
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
 

HOTĂRÂRE 
 

pentru modificarea Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 81/27.05.2010 cu privire la 
trecerea unui teren din domeniul public, în domeniu l privat al jude ţului Olt, aflat în 
administrarea Direc ţiei Generale de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului Olt şi darea 
acestuia în folosin ţă gratuit ă către Episcopia Slatinei şi Romana ţilor 
 
Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 1569/16.02.2011 cu privire la proiectul de  hotărâre nr. 
1570/16.02.2011; 
- Adresa nr. 271/14.02.2011 a Episcopiei Slatinei şi Romana ţilor, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 1548/15.02.2011; 
- Raportul comun  nr. 1571/16.02.2011  al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcţiei Economice  
şi Arhitectului Şef al Judeţului, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt; 
- Raportul nr. 1752/22.02.2011 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, 
sănătate şi culte; 
- Raportul nr. 1753/22.02.2011 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement;  
- Raportul nr. 1754/22.02.2011 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 
publice şi comerţ; 
- Raportul nr. 1759/22.02.2011 al Comisiei pentru studii   economico - sociale, buget - 
finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
- Raportul nr. 1777/22.02.2011 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură; 
- Raportul  nr. 1778/22.02.2011 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii, 
 

În temeiul prevederilor art.91. alin.(1) lit.c)  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  h o t ă r â r e  : 

 
        Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/27.05.2010 cu privire la trecerea unui 
teren din domeniul public, în domeniul privat al judeţului Olt, aflat în administrarea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi darea acestuia în folosinţă gratuită 
către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor, se modifică după cum urmează: 
     1. Art.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.1. Se aprobă trecerea unui teren în suprafaţă de 327 mp, situat în municipiul Slatina, str. 
Toamnei, nr. 11, jud.Olt, din domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, în domeniul privat al judeţului Olt, 
având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre”. 
      2. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/27.05.2010 se înlocuieşte cu anexa 
la prezenta hotărâre.    
               
        Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii – Serviciul 
Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Transport Judeţean, Direcţiei Economice, Arhitectului 
Şef al Judeţului, din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei 
Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, 
în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Olt.  
 
 

 
PREŞEDINTE  

Paul STĂNESCU 
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                                                              Marin DOBRE 
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