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HOTĂRÂRE 

 
cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Slatina și din administrarea Consiliului 
Local al municipiului Slatina, în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Muzeului 
Județean Olt, a imobilului „Casa Muzeu Gunka și Spiru Vergulescu” 
 

Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 729/22.01.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 730/22.01.2016; 
- Adresa nr. 76509/05.08.2015 a Primăriei municipiului Slatina, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr. 8698/07.08.2015; 
- Adresa nr. 388/14.08.2015 a Muzeului Judeţean Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
8898/14.08.2015; 
- Adresa nr. 8698/07.09.2015 a Consiliului Judeţean Olt, către Primăria municipiului Slatina; 
- Raportul comun nr. 731/22.01.2016 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și  Direcţiei Tehnice şi 
Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;  
- Raportul nr. 867/27.01.2016 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanţe, integrare 
europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  
- Raportul nr. 878/27.01.2016 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 928/27.01.2016 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 
- Raportul nr. 929/27.01.2016  al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitatea științifică, sănătate, 
familie, protecție copii și culte; 
- Hotărârea nr. 391/25.11.2015  a Consiliului Local al municipiului Slatina privind transmiterea 
imobilului „Casa Muzeu Gunka și Spiru Vergulescu”, situat în municipiul Slatina, strada Malul Livezi, nr. 13, 
jud. Olt, din domeniul public al municipiului Slatina și din administrarea Consiliului Local al municipiului 
Slatina, în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt – Muzeul Județean 
Olt; 
- Prevederile art.136 alin.(4) din Constituția României; 
- Prevederile art.3 alin.(1), alin.(3) şi (4), art.6 alin.(1) şi art.9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare; 
- Prevederile art.8 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată; 
- Prevederile art.858 – 862 alin.(1) şi art.866 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al 
României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a), art.97 alin.(1), art.98 şi art.115 alin.(1) lit.c) 
coroborate cu art.45 alin.(3) din Legea Administratiei 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. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Slatina și din administrarea Consiliului Local al 
municipiului Slatina, în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Muzeului Județean Olt, a 
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imobilului „Casa Muzeu Gunka și Spiru Vergulescu” și a patrimoniului aferent, situat în municipiului Slatina, 
str. Malul Livezi, nr. 13, judeţul Olt, identificat cu număr cadastral 4087, compus din următoarele imobile: 
- corp clădire C1, P+1, în suprafață construită de 41 mp; 
- corp clădire C2, P, în suprafață construită de 59 mp; 
- teren în suprafață de 1371,68 mp. 
Art.2. Predarea - primirea imobilului prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol încheiat între Primăria 
municipiului Slatina și 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, în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
Art.3. (1). Imobilul și patrimoniul „Casei Muzeu Gunka și Spiru Vergulescu” se dau în administrarea 
Muzeului Județean Olt în termen de 10 zile de la trecerea acestora în domeniul public al Județului Olt, prin 
grija Direcțiilor de specialitate ale Consiliului Județean Olt prevăzute la art.2. 
           (2). Inventarierea și preluarea patrimoniului „Casei Muzeu Gunka și Spiru Vergulescu” se va face de 
către o comisie mixtă constituită din specialiști din cadrul Muzeului Județean Olt și funcționari din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, ce vor fi nominalizați prin dispoziție de către 
Președintele Consiliului Judeţean Olt.   
           (3). Imobilul prevăzut la art.1 va avea destinația de muzeu.  
Art.4. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt se completează în mod 
corespunzător. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei Tehnice şi Investiţii și 
Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de 
Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, Muzeului Județean 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, 28.01.2016 
Nr. 18 
N.C./2ex. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru”.  


