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HOTARÂRE 

 
cu privire la : 

- trecerea unor imobile din domeniul public al Judeţului Olt şi din  administrarea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, în  domeniul public al 
municipiului Slatina  şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina; 

- trecerea unui imobil din domeniul privat al Judeţului Olt şi din  administrarea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, în  domeniul public al 
municipiului Slatina  şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina. 

                                                                                                                                            
 
         Având în vedere: 
 
  - Expunerea de motive nr. 3182/24.03.2015 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
3183/24.03.2015; 
  - Adresa nr. 31402/24.03.2015 a Primăriei municipiului Slatina, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Olt sub nr. 3176/24.03.2015;      
- Adresa nr. 24595/19.03.2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 2926/19.03.2015; 
- Raportul comun al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe şi al Direcţiei Tehnice şi Investiţii din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt nr. 3184/24.03.2015; 
  - Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 
nr. 3173/24.03.2015; 
  - Raportul  Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr.  3181/24.03.2015; 
- Raportul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie 
copii şi culte nr. 3193/24.03.2015; 
  - Raportul Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 3261/ 25.03.2015; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor 
ce aparţin domeniului public al judeţului Olt; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 124/29.11.2007 cu privire la modificarea inventarului 
bunurilor ce aparţin domeniului public al judeţului Olt; 
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- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 150/29.11.2012 cu privire la trecerea unui imobil din 
domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt, aflat în administrarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acestuia; 
- 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.3 alin.(1) şi alin.(3), art.4 şi art.6 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare; 
- Prevederile art. 858 – 864 din Codul civil al României, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.10, art.91 alin.(1) lit.c), art.97 alin.(1) şi art.45 alin.(3) coroborat 
cu art.115 lit.(c) 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 trecerea din domeniul public al Judeţului Olt şi din  administrarea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, în domeniul public al municipiului Slatina şi 
în administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina, a următoarelor imobile: 
- teren în suprafaţă de S1=3155 mp; 
- spălătorie în suprafaţă construită de 54 mp; 
- bazin de înot în suprafaţă construită de 88 mp; 
- împrejmuire cu gard metalic şi din plasă de sârmă în lungime de 288,91 ml. 
                  (2). Imobilele menţionate la alin.(1) sunt situate în municipiul Slatina, str. Zmeurei, nr. 9B, 
judeţul Olt şi au datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. 
 
        Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Judeţului Olt şi din  administrarea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, în domeniul public al municipiului Slatina şi 
în administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina, a unui imobil „Gospodărie anexă” în 
suprafaţă construită de 53 mp, situat în municipiul Slatina, str. Zmeurei, nr. 9B, judeţul Olt şi are 
datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. 
 
        Art.3. Planul de situaţie pentru imobilele prevăzute la art.1 şi art.2 este  redat în anexa nr. 3. 
 
        Art.4. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   
        
        Art.5. Consiliul Local al municipiului Slatina va acorda drept de servitute de trecere pe terenul 
S2=207 mp, pentru accesul la imobilul “Pavilion central” rămas în domeniul public al Judeţului Olt, 
identificat în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 
 
        Art.6. După preluarea imobilelor prevăzute la art.1 şi art.2, acestea vor fi utilizate în vederea 
amenajării unui parc de agrement în termen de 2 ani de la data semnării protocolului de predare – 
primire încheiat între Consiliul Judeţean Olt, prin grija Direcţiei Economice, Buget - Finanţe şi 
Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi Primăria municipiului Slatina, în termen 
de 15 zile de la data adoptării de către Consiliul Local al municipiului Slatina a hotărârii de acceptare 
preluare a imobilelor.  
  
        Art.7. În cazul în care nu se vor respecta termenul şi condiţia prevăzută la art.6, acestea revin 
de drept în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea  Consiliului Judeţean Olt. 
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        Art.8. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Judeţului Olt, se modifică în 
mod corespunzător. 
 

  Art.9. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării de către Consiliul Local al municipiului 
Slatina a hotărârii de acceptare preluare a imobilelor şi se comunică Direcţiei Economice, Buget – 
Finanţe, Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană 
pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt, Consiliului Local al municipiului Slatina, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
  
 

   PREŞEDINTE 
              Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Contrasemnează 
                                                                                                         Secretar al Judeţului                          
                                                                       Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 26.03.2015 
Nr. 35 
N.C./2ex. 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                                                                                                                        ANEXA NR. 1  
                                                                                                                                                                                                              la H.C.J. nr. 35/26.03.2015                                                                            
                                                                                                  DATELE DE IDENTIFICARE 
 ale    imobilelor propuse a fi trecute din domeniul public al judeţului  Olt şi din  administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi  Protecţia Copilului 

Olt, în  domeniul public al municipiului Slatina şi  în administrarea   Consiliului Local al municipiului Slatina 
 
Denumirea şi adresa 

Imobilului care se 
transmite 

Persoana juridică 
de la care se transmite 
imobilul / Codul unic de 

înregistrare fiscală 

Persoana juridică 
la care se transmite 

imobilul / Codul unic de 
înregistrare fiscală 

Codul de clasificare 
din inventarul bunurilor 
aflate în administrarea 
D.G.A.S.P.C. Olt care 

alcătuiesc domeniul public 
al Judeţului Olt 

Caracteristicile 
tehnice ale imobilului 

  

Valoarea de 
inventar – lei 
fără TVA, la 
31.12..2014 

Teren 
municipiul Slatina, str. 

Zmeurei, nr. 9B, judeţul Olt 

Consiliul Judeţean Olt 
cod fiscal 4394706 

Primăria municipiului 
Slatina, judeţul Olt 
cod fiscal 4394811 

- Suprafaţă teren = 3155 mp 
Carte Funciară nr. 55913 

municipiul Slatina 
Nr. Cadastral 55913 

867.384,36 

Spălătorie 
municipiul Slatina, str. 

Zmeurei, nr. 9B, judeţul Olt 

Consiliul Judeţean Olt 
cod fiscal 4394706 

Primăria municipiului 
Slatina, judeţul Olt 
cod fiscal 4394811 

1.6.2. Construcţie 
Suprafaţă construită = 54 mp 

Carte Funciară nr. 55913 
municipiul Slatina 

Nr. Cadastral 55913 
(C2) 

7.280,00 

Bazin de înot  
municipiul Slatina, str. 

Zmeurei, nr. 9B, judeţul Olt 

Consiliul Judeţean Olt 
cod fiscal 4394706 

Primăria municipiului 
Slatina, judeţul Olt 
cod fiscal 4394811 

1.6.2. Construcţie 
Suprafaţă construită = 88 mp 

Carte Funciară nr. 55913 
municipiul Slatina 

Nr. Cadastral 55913 
(C3) 

16.500,46 

împrejmuire cu gard 
metalic şi din plasă de 

sârmă  
municipiul Slatina, str. 
Zmeurei, nr. 9B, judeţul Olt 

Consiliul Judeţean Olt 
cod fiscal 4394706 

Primăria municipiului 
Slatina, judeţul Olt 
cod fiscal 4394811 

1.6.3.2. Lungime = 288,91 ml 
Carte Funciară nr. 55913 

municipiul Slatina 
Nr. Cadastral 55913 

 

21.310,18 

  
  PREŞEDINTE 

              Paul STĂNESCU 
 

 
                                                                                                                                                                                                   Contrasemnează 
                                                                                                                                                                                                Secretar al Judeţului                          
                                                                                                                                                       Gabriel BULETEANU 

                                                Director Executiv                                                                                                      
                                      Constanţa DUMITRU                                                                                                       
  
                                                                                                                                                                               Şef Serviciu 
                                                                                                                                                                 Administrarea Patrimoniului, 
                                         Director Executiv                                                                                   Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea     
                                           Cornel MOTOI                                                                                     Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice                            

                                                                                                   şi Autoritatea Judeţeană de Transport 
                                                                                                    Costinel NETCU                                                                                                                                        

   N.C./2ex. 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                                                                                                                        ANEXA NR. 2 
                                                                                                                                                                                                               la H.C.J. nr. 35/26.03.2015                                                                            
                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
 ale    imobilului propus a fi trecut din domeniul privat al Judeţului Olt şi din  administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 

în  domeniul public al municipiului Slatina  şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Slatina  
 

Denumirea şi adresa 
Imobilului care se 

transmite 

Persoana juridică 
de la care se transmite 
imobilul / Codul unic de 

înregistrare fiscală 

Persoana juridică 
la care se transmite 

imobilul / Codul unic de 
înregistrare fiscală 

Codul de clasificare 
din inventarul bunurilor 
aflate în administrarea 
D.G.A.S.P.C. Olt care 

alcătuiesc domeniul privat 
al Judeţului Olt 

Caracteristicile 
tehnice ale imobilului 

Valoarea de 
inventar – lei 
fără TVA, la 
31.12..2014 

Gospodărie anexă 
municipiul Slatina, str. 

Zmeurei, nr. 9B, judeţul 
Olt 

Consiliul Judeţean Olt 
cod fiscal 4394706 

Primăria municipiului 
Slatina, judeţul Olt 
cod fiscal 4394811 

1.2.7. Construcţie 
Suprafaţă construită = 53mp 

Carte Funciară nr. 55913 
municipiul Slatina 

Nr. Cadastral 55913 
(C4) 

9.159,15 

 
  PREŞEDINTE 

              Paul STĂNESCU 
 

 
                                                                                                                                                                                                   Contrasemnează 
                                                                                                                                                                                                Secretar al Judeţului                          
                                                                                                                                                       Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 

                                                Director Executiv                                                                                                      
                                      Constanţa DUMITRU                                                                                                       
  
                                                                                                                                                                               Şef Serviciu 
                                                                                                                                                                 Administrarea Patrimoniului, 
                                         Director Executiv                                                                                   Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea     
                                           Cornel MOTOI                                                                                     Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice                            

                                                                                                   şi Autoritatea Judeţeană de Transport 
                                                                                                    Costinel NETCU                                                                                                                                        

   N.C./2ex. 
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