HOTĂRÂRE
cu privire la trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor județene DJ 657 și
DJ 703C din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al Statului, pentru
realizarea lucrării de utilitate publică de interes național „Drumul expres Craiova – Pitești
și legăturile cu drumurile existente” lot 2 județul Olt
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 554/18.01.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt;
- Raportul comun nr. 558/18.01.2022 al Direcției Economice Buget-Finanțe și al Direcției
Tehnice și Investiții;
- Avizul nr. 851/26.01.2022 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe,
Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat;
- Avizul nr. 861/26.01.2022 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
- Avizul nr. 915/27.01.2022 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură;
- Avizul nr. 926/27.01.2022 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice
și comerț;
- Adresa nr. 2579/16.12.2021 a Asocierii Primul Meridian SRL - Topovia 2002 SRL Societatea Civilă de Avocați „Teaha & Füzeși” - Portnoi și Asociații – Societatea Civilă de
Avocați cu Răspundere Limitată, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 13182/16.12.2021;
- Raportul de evaluare nr. 1817/17.01.2022 întocmit de către S.C. ESD EXPERT OPREA
S.R.L., înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr. 538/18.01.2022;
- Hotărârea Consiliului Județean 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 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;
- Prevederile art.28 alin.(1) și alin.(11) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local,
cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.858-862 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil al României,
republicat, cu modificările ulterioare;
- Prevederile art.293 alin.(1), (2) și (4) 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 h o t ă r â r e.
Art.1. Se aprobă trecerea unor suprafețe de teren aferente zonei drumurilor județene DJ 657 și
DJ 703C din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Consiliului Județean Olt, în
domeniul public al Statului pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes național „Drumul
expres Craiova – Pitești și legăturile cu drumurile existente” lot 2 județul Olt, având datele de
identificare înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri încetează interesul public județean al bunurilor prevăzute la
art.1.
Art.3. Predarea - preluarea bunurilor transmise potrivit art.1 se face pe bază de protocol încheiat
între părţile interesate, într-un termen stabilit prin acordul părților.
Art.4. Consiliul Judeţean Olt va actualiza în mod corespunzător inventarul bunurilor
însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41/26.04.2001, cu modificările și completările
ulterioare, și înscris în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului 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.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice Buget-Finanțe și Direcției Tehnice și
Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în vederea aducerii la
îndeplinire, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Companiei Naționale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere - S.A., Asocierii Primul Meridian SRL - Topovia 2002 SRL - Societatea Civilă
de Avocați „Teaha & Füzeși” - Portnoi și Asociații – Societatea Civilă de Avocați cu Răspundere
Limitată, Președintelui Consiliului Județean Olt și 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 31 de voturi „pentru”.
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Cod de
clasificaţie

Suprafață de teren
din zona drumului
județean DJ 703C

Suprafață de teren
din zona drumului
județean DJ 657

Denumirea
suprafeței de teren
care se transmite

Locul unde este
situată suprafața de
teren care
se transmite

U.A.T. Județul Olt

Persoana juridică
de la care se
transmite
suprafața de teren

U.A.T. Județul Olt

U.A.T. Județul Olt

Director Executiv
Cornel MOTOI

ANEXA
La Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 10/28.01.2022

Statul Român

Statul Român

Persoana juridică la
care se transmite
suprafața de teren

Steren = 2413 mp
Încheiere de respingere
nr. 210635/19.12.2019 –
OCPI Olt

Steren = 8071 mp
Încheiere de respingere
nr. 210587/19.12.2019 –
OCPI Olt

Caracteristicile tehnice
ale suprafeței de teren

25.466,40

17.373,60

12.342,00

Valoare de
inventar
- lei -

Statul Român

Şef Serviciu
Administrarea Patrimoniului,
Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea
Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice
şi Autoritatea Judeţeană de Transport
Costinel NETCU

Steren = 3537 mp
Încheiere de respingere
nr. 23510/09.03.2020 –
OCPI Olt

DATELE DE IDENTIFICARE
ale suprafețelor de teren propuse a fi transmise din domeniul public al Județului Olt în domeniul public al Statului
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Suprafață de teren
din zona drumului
județean DJ 703C

Țara: România;
Județ: Olt;
Comuna Priseaca
Intravilan (1107 mp) +
Extravilan (6964 mp)
(Buicești)
Țara: România;
Județ: Olt;
Orașul Scornicești
Intravilan
(Piscani)
Țara: România;
Județ: Olt;
Orașul Scornicești
Intravilan
(Piscani)

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
Direcția Tehnică și Investiții

Nr.
Inv.

1

2

3
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