
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               
 

HOTĂRÂRE 
 
cu privire la darea în folosinţă gratuită a unui  imobil din domeniul public al judeţului Olt 
 
Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 11705/13.12.2012 cu privire la proiectul de  hotărâre nr. 
11706/13.12.2012; 
- Raportul comun nr. 11707/13.12.2012  al Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi Direcţiei Economice,  
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 11880/17.12.2012 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive 
şi de agrement;  
- Raportul nr. 11883/17.12.2012 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, 
sănătate, familie, protecţie copii şi culte; 
- Raportul nr. 11884/17.12.2012 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 11885/17.12.2012 al Comisiei pentru studii   economico - sociale, buget - finanţe, 
integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului; 
- Adresa nr. 8558/13.12.2012 a Primăriei Municipiului Slatina, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 11721/13.12.2012; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/2001 cu privire la însuşirea de către Consiliul 
Judeţean Olt a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Olt, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 124/29.11.2007 cu privire la modificarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Olt;  
- 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; 
- Prevederile art.874 şi 875 din Codul Civil, republicat; 
- Prevederile art.91 alin.(1) lit.c) şi art.124 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările 
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  h o t ă r â r e : 



 
         Art.1. (1). Se aprobă darea în folosinţă gratuită Consiliului Local al municipiului Slatina, 
până la data de 31.03.2013, a unui imobil în suprafaţă construită desfăşurată de 572 mp, aflat în 
domeniul public al judeţului Olt, situat în municipiul Slatina, str. Drăgăneşti, nr. 9, judeţul Olt.  
                    (2). Imobilul menţionat la alin.(1) va fi folosit pentru amenajarea unui „Centru de 
primire şi cazare temporară – pe timp de noapte, în perioada sezonului rece, a persoanelor fără 
adăpost”.   
                    (3). Datele de identificare ale imobilului menţionat la alin.(1) sunt cele prevăzute în 
anexa care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
         Art.2. (1). Consiliul Local al municipiului Slatina va suporta cheltuielile de întreţinere, 
reparaţii, modernizări ale imobilului prevăzut la art.1, precum şi plata utilităţilor aferente.  
                    (2). Recompartimentarea şi modificarea imobilului se poate efectua numai cu 
acordul Consiliului Judeţean Olt  şi cu respectare legislaţiei în vigoare privind autorizarea şi 
avizarea construcţiilor. 
 
         Art.3. Predarea – primirea imobilului se va face pe bază de protocol încheiat între Consiliul 
Judeţean Olt în calitate de proprietar, prin grija Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Serviciul 
Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Transport Judeţean, din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Olt şi Consiliul Local al municipiului Slatina, în termen de 15 zile de la 
data adoptării prezentei hotărâri. 
         
         Art.4. Prin protocolul de predare – primire se vor stabili obligaţiile şi răspunderile ce le 
revin Consiliului Judeţean Olt şi Consiliului Local al municipiului Slatina în ceea ce priveşte 
exercitarea dreptului de folosinţă şi apărarea împotriva incendiilor, conform prevederilor Legii nr. 
307/2006. 
 
         Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Serviciul 
Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Transport Judeţean şi Direcţiei Economice, din cadrul  
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  Consiliului Local al municipiului Slatina, în 
vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Olt.  
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