
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOTĂRÂRE 

 
cu privire la: preluarea unui teren în suprafaţă de 1420 mp aflat în domeniul public al 

Municipiului Slatina, din administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Slatina în administrarea Consiliului Judeţean Olt, în vederea amplasării 
organizării de şantier pentru realizarea Obiectivului de investiţii 
„Închidere depozit neconform de deşeuri menajere şi stradale al 
Municipiului Slatina”  

 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.7541/23.07.2013 cu privire la Proiectul de hotărâre 

nr.7542/23.07.2013; 
- Adresa S.C. Hidroconstrucţia S.A. nr.1872/20.05.2013, înregistrată la Primaria 

Municipiului Slatina sub numărul 14654/20.05.2013; 
- Adresa C.J.Olt nr.5639/04.06.2013 către Primaria Municipiului Slatina, înregistrată la 

Primaria Municipiului Slatina sub numărul 5842/04.06.2013; 
- Adresa Primăriei Municipiului Slatina nr.5709/26.06.2013 către S.C. 

Hidroconstrucţia S.A.; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr.312/27.06.2013, referitor la 

darea în administrarea Consiliului Judeţean Olt a terenului în suprafaţă de 1420 mp, ce 
aparţine domeniului public al municipiului Slatina, în vederea amplasării organizării de 
şantier, pentru realizarea Obiectivului de investiţii „Închidere depozit neconform de deşeuri 
menajere şi stradale al municipiului Slatina”; 

- Raport comun nr.7543/23.07.2013 al Serviciului Unitatea de Implementare a 
Proiectelor, Arhitectului Şef al Judeţului şi Serviciului  Administrarea Patrimoniului , U.L.M. şi 
Transport Judeţean; 

- Raport nr.7671/26.07.2013 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică , 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raport nr.7676/26.07.2013 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - 
finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

- Raport nr.7678/26.07.2013 al Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistica, 
realizarea lucrarilor publice, ecologie si protectia mediului, conservarea monumentelor 
istorice si de arhitectura; 
 



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

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 adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 
 
 Art.1. (1) – Se aprobă preluarea unui teren în suprafaţă de 1420 mp, aflat în 
domeniul public al municipiului Slatina, situat în municipiul Slatina, identificat prin 
vecinătăţile: N-E-S.C. ALPROM S.A. - S-V- teren domeniu public al municipiului Slatina, din 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina în administrarea Consiliului Judeţean 
Olt, în vederea amplasării Organizării de şantier, pentru realizarea Obiectivului de investiţii 
„Închidere depozit neconform de deşeuri menajere şi stradale al municipiului Slatina”   
     (2) – Consiliul Judeţean Olt are dreptul de administrare asupra imobilului - 
teren în suprafaţă de 1420 mp, identificat potrivit art.1, pe toată durata realizării lucrărilor în 
cadrul contractului CL3 „Închiderea depozitelor urbane existente în judeţul Olt – Slatina, 
Drăgăneşti Olt, Scorniceşti, Caracal, Corabia şi Balş”. 
 Art.2. Predarea-primirea imobilului menţionat la art.1. se face pe bază de protocol 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Slatina şi Consiliul Judeţean Olt, în termen de 
15 zile de la data prezentei hotărâri. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Arhitectului Şef al 
Judeţului, Servciului Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Transport Judeţean, Serviciului 
Unitatea de Implementare a Proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, pentru aducere la îndeplinire, Consiliului Local al Municipiului Slatina, S.C. 
HIDROCONSTRUCŢIA S.A., Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Olt.  
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