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                                                             HOTĂRÂRE 

cu privire la trecerea unui teren în suprafață de 7053 mp din domeniul public al 
Județului Olt și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt în domeniul public al municipiului Caracal, județul Olt 
 

 

   Având în vedere: 
 
   - Referatul de aprobare nr. 12825/10.12.2020 al Președintelui Consiliului Județean 
Olt;/ 
   - Raportul comun nr. 12829/10.12.2020 al Direcţiei Economice Buget-Finanţe şi al 
Direcţiei Tehnice şi Investiţii; 
   - Avizul nr. 13134/16.12.2020 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-
finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al Judeţului; 
   - Avizul nr. 13142/16.12.2020 al Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură; 
   - Solicitarea nr. 36030/11.08.2020 a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul 
Caracal, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 8519/12.08.2020;  
   - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 77/29.07.2020 referitoare 
la aprobarea solicitării către Consiliul Județean Olt de adoptare a unei hotărâri privind 
trecerea imobilului teren, situat în Municipiul Caracal, str. Dragoș Vodă, nr. 2, în suprafață 
de 7053 mp, aflat în domeniul public al județului Olt și administrarea Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în domeniul public al Municipiului Caracal 
și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal;      
   - Adresa nr. 8327/06.08.2020 a Consiliului Județean Olt către Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;  
   - Adresa nr. 39363/10.08.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 8423/10.08.2020; 
   -  Încheierea OCPI- BCPI Slatina nr. 2829/06.02.2008;  
   - Referatul de admitere al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt – Biroul 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Slatina înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 
9433/10.09.2020;      
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   - Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 145/17.09.2020 cu privire la dezmembrarea 
unui imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;  
     
   - Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor 
imobile aflate în domeniul public al Județului Olt, din administrarea Consiliului Județean 
Olt în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 
   - Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însușirea 
inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al județului Olt, cu modificările și 
completările ulterioare;  
   - Anexa nr. 1 la 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.294 alin.(2), alin.(5) și alin.(7) din  Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  
        În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.173 alin.(1) lit.c), art.182 alin.(1) și (4) 
coroborat cu art.139 alin.(2) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

   Art.1. (1). Se aprobă trecerea unui imobil-teren în suprafață de 7053 mp din domeniul 
public al Județului Olt și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt în domeniul public al municipiului Caracal, județul Olt. 
   (2). Terenul menționat la alin.(1) este situat în str. Dragoș Vodă, nr. 2, Municipiul 
Caracal, județul Olt, și are datele de identificare prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
   (3). Trecerea terenului prevăzut la alin.(1) în domeniul public al municipiului Caracal se 
face în vederea dezvoltării urbanistice a zonei.  
   (4). Pe data prezentei hotărâri încetează interesul public județean pentru imobilul-teren 
prevăzut la alin.(1). 
 
   Art.2. (1). Predarea-preluarea imobilului - teren transmis potrivit art.1 se face pe bază 
de protocol încheiat între Consiliul Județean Olt, prin Direcţia Tehnică şi Investiţii – 
Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, pe de o 
parte, și Primăria Municipiului Caracal pe de altă parte, în termen de 15 zile de la data 
adoptării prezentei hotărâri.  
   (2). După încheierea protocolului de predare-primire prevăzut la alin.(1), Consiliul Local 
al Municipiului Caracal va aproba înscrierea  imobilului, în Inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al Municipiului Caracal, declarându-l bun de interes public local. 
 
   Art.3. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Olt însușit prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41/26.04.2001, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  
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   Art.4. În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art.1 alin.(3) în termen de 2 ani de 
la predarea terenului, acesta revine în domeniul public al Județului Olt.  
 
   Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe și Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii, Serviciului Administrare Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de 
Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt,  Consiliului Local al Municipiului 
Caracal, pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
 
 

PREŞEDINTE  
Marius OPRESCU 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                       Contrasemnează 
                                                                                  Secretar General al Județului                     
                                Marinela-Elena ILIE   
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”. 
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