
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
HOTĂRÂRE 

 

cu privire la modificarea si completarea Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt 
nr.174/25.11.2010  referitoare la preluarea unor su prafe ţe de teren aflate în 

domeniul public al municipiilor Slatina şi Caracal şi al ora şelor Bal ş, 
Scornice şti, Corabia, Dr ăgăneşti- Olt şi în administrarea Consiliilor locale ale 

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

 
 

       Având în vedere:   
-  Expunerea de motive nr. 4096/14.05.2012  cu privire la Proiectul de Hotărâre nr.           
4097/14.05.2012. 
- Raportul nr.4098/14.05.2012  al Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor 
din cadrul Direcţiei Programe şi Strategii de Mediu; 
- Raportul  nr.4158/16.05.2012 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-
finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
- Raportul  nr.4157/16.05.2012 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul  nr.4156/16.05.2012 Comisiei pentru pentru organizarea si dezvoltarea 
urbanistica, realizarea lucrarilor publice, ecologi e si protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura ; 
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr.142/08.05.2012 - referitor 
la modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr.106/05.04.2012; 
- Legea nr. 213/1998  privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr.51/2006 , privind serviciile comunitare de utilităţi  publice, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr.246/2006 , pentru aprobarea Strategiei naţionale privind 
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
- Ghidul Solicitantului, Axa Prioritar ă 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 
administra ţiei publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  adoptă prezenta  HOTĂRÂRE : 
 
 Art.I -  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.174/25.11.2010  referitoare la 
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 se modifică şi se 
completează, după cum urmează:  
 

1. Poziţia nr.1 din anexa se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

Locul unde este situat terenul 
care se transmite 

Persoana 
Juridic ă de 
la care se 
transmite 

terenul 

Persoana 
Juridic ă la 

care se 
transmite 

terenul 

Date din cartea funciar ă 

Municipiul Slatina, judeţul Olt 
- teren extravilan, amplasat în 
zona de sud-sud-est a 
municipiului Slatina, în 
subzona industrială Sud - 
Gara Drăgăneşti. 
Amplasamentul are 
următoarele vecinităţi: 
-N – teren domeniu public al 
municipiului Slatina şi S.C. 
Alprom S.A.; - S – teren 
domeniu public al municipiului 
Slatina (înscris în  CF 
nr.4721/2) şi Valea 
Urlătoarea;- E – S.C. Alprom 
S.A. şi teren domeniu public; 
V- Valea Urlătoarea şi teren 
domeniu public. Accesul se 
realizează din municipiul 
Slatina, pe str. Drăgăneşti (DJ 
548), apoi pe DC 89 Slatina – 
Stejaru şi din acesta, de la 
„abator” pe un drum pietruit 
(paralel cu calea ferată 
industrială ALPROM –C.E.T. 
Slatina), ce face legătura cu 
strada Poienii din cartierul 
Clocociov. 

Consiliul 
Local al 

municipiului 
Slatina 

Consiliul 
Judeţean 

Olt 

Terenul în suprafaţă 
totală de 55.150 mp, 
este compus din: 
1- Terenul arabil 
extravilan–„Rampă 
gunoi menajer, 
suprafata de 40.001 
mp, ce aparţine 
domeniului public al 
municipiului Slatina, 
înscris în Cartea 
funciară nr.54474,  a 
unităţii administrativ-
teritoriale Slatina, cu 
numărul cadastral 
54474. 
2- Terenul extravilan în 
suprafaţă de 15.149 
mp, ce face parte din 
suprafaţa de teren de 
126.368 mp, situat în 
municipiul Slatina, zona 
Milcov T – 71, P-959/2 
(inscris în CF nr.16268, 
cu număr cadastral 
4721/2), ce aparţine 
domeniului public al 
municipiului Slatina. 

  



 
2. După art.1 se introduce un nou articol, articolul 11 , cu următorul cuprins: 

  „ Art.11 - În vederea realizării lucrarilor de închidere a depozitului de deşeuri 
menajere al municipiului Slatina în cadrul proiectului „Sistem integrat de 
management al deşeurilor în judeţul Olt” se va sista orice depozitare a deşeurilor pe 
depozitul neconform al municipiului Slatina ”. 
  
        Art.II -  Predarea-primirea suprafetei de teren prevăzută la Art.I se va face pe 
bază de protocol încheiat între părţile interesate prin grija Direcţiei Economice şi a 
Serviciului Administrarea Patrimoniului, ULM şi Transport Judeţean în termen de 15 
zile de la data adoptarii  prezentei hotărâri. 
 
       Art.III - Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Programe şi Strategii de Mediu, 
Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Direcţiei Economice, Arhitectului 
Şef al Judeţului, Serviciului Administrarea Patrimoniului, ULM şi Transport Judeţean, 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru aducere la 
îndeplinire, Consiliului Local al municipiului Slatina, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
 
 
 
 

                                                            
                                                      PREŞEDINTE 
                                            Paul STĂNESCU 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Contrasemneaz ă, 
                                                                           Secretar al Jude ţului,  
                                                                                 Marin DOBRE 
 
 
 
Slatina, 16.05.2012 
Nr.56 
SA/SA - 4ex. 


