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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cererii de transmitere a  imobilului „Clădire psihiatrie-dermatologie” 

și a terenului aferent, din domeniul public al municipiului Slatina, în domeniul public al 

Județului Olt 

 

Având în vedere: 
     - Referatul de aprobare nr. 10026/23.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Olt;/15.10.2 

     - Raportul comun nr. 10030/23.09.2021 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, al 
Arhitectului Șef al Județului şi al Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Olt; 
     -  Avizul nr. 10202//29.09.2021 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-
Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat; 
     - Avizul nr. 10207/29.09.2021 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
     - Avizul nr. 10214/29.09.2021 al Comisiei pentru Organizarea şi Dezvoltarea Urbanistică, 
Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie şi Protecţia Mediului, Conservarea Monumentelor 
Istorice şi de Arhitectură; 
     -  Adresa nr. 9912/21.09.2021 a Consiliului Județean Olt către Consiliul local al municipiului 
Slatina; 
     - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului României nr. 1355/2001 privind atestarea 
domeniului public al județului Olt, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Olt, 
cu modificările și completările ulterioare; 
     -  Încheierea OCPI- BCPI Slatina nr. 23813/17.02.2021;   
     - Hotărârea Consiliului local al municipiului Slatina nr. 20 din 18.01.2006 referitor la 
completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina, cu 
modificările 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), art. 294 alin. (1), alin. (3) - (6) 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 Județean Olt adoptă prezenta hotărâre. 
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  Art.1. (1) Se aprobă cererea Consiliului Județean Olt adresată Consiliului local al 
municipiului Slatina, privind transmiterea imobilului „Clădire psihiatrie-dermatologie” și a 
terenului aferent, din domeniul public al municipiului Slatina, în domeniul public al Județului Olt. 

(2) Imobilul compus din „Clădire psihiatrie-dermatologie”  și teren aferent în suprafață de 
2170 mp,  menționat la alin. (1), este înscris în C.F. nr. 62960 UAT Slatina și este identificat 
potrivit planului de amplasament și delimitare în zonă  înscris în Anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

Art.2. Trecerea în domeniul public al județului Olt a imobilului prevăzut la art. 1 se face 
în baza Hotărârii Consiliului local al municipiului Slatina, adoptată în conformitate cu prevederile 
art. 294 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Art.3. (1) Predarea – preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de 
protocol încheiat între Primăria municipiului Slatina și Consiliul Județean Olt, prin Direcția 
Tehnică şi Investiții – Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, 
în termen de 15 zile de la data adoptării hotărârii Consiliului local al municipiului Slatina 
prevăzută la art. 2, sau, după caz, în termenul stabilit prin această hotărâre ori convenit ulterior 
de către părțile interesate. 

(2) După încheierea protocolului de predare-primire prevăzut la alin.(1), Consiliul 
Județean Olt  va aproba înscrierea  bunului imobil „Clădire psihiatrie-dermatologie” și a terenului 
aferent, în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului, declarându-l bun de 
interes public județean. 

Art.4. După preluarea și includerea imobilului „Clădire psihiatrie-dermatologie” și a 
terenului aferent în domeniul public al județului Olt, acestea vor fi date în administrarea Spitalului 
Județean de Urgență Slatina, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe și Direcției 
Tehnice şi Investiții, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Consiliului 
Local al municipiului Slatina, pentru aducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean 
Olt şi Instituției Prefectului - Județul 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 29 de voturi „pentru”. 
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