
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   
 

HOTĂRÂRE 
Cu privire la  trecerea tronsonului cu lungimea de 6,935 km din drumul 
județean DJ 546, de la km 89+705 la km 96+640, din domeniul public al 

Județului Olt în domeniul public al municipiului Slatina 
 

Având în vedere : 
- Expunerea de motive nr. 8405/16.08.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr. 8406/16.08.2016; 
- raportul nr. 8407/16.08.2016 al Serviciului dezvoltare regională; 
- raportul nr. 8759/23.08.2016 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii ; 
- raportul nr.8784/24.08.2016 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie, servicii publice şi comerţ;  
- raportul nr.8800/25.08.2016  al  Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 
- Prevederile art.12 și art.155-157 din Regulamentul de avizare, recepție și 
înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară , aprobat prin Ordinul 
Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară nr.700/2014 , cu modificările ulterioare;  
- Prevederile art.9, alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Adresa S.C. GEO SERVICES ENGINEERING SRL nr. 101/GSE/08.08.2016   
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.8243/09.08.2016 privind 
necesitatea revizuirii Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 121/28.07.2016 ca 
urmare a rectificărilor Centralizatorului lungimi, suprafețe și construcții pentru DJ 
546 în urma unor verificări suplimentare efectuate în teren;  



- Centralizatorul lungimi , suprafețe și construcții pentru DJ 546 transmise 
de S.C. GEO SERVICES ENGINEERING SRL în urma revizuirii măsurătorilor 
topografice . 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.f), art.97 alin.(1), art.98 coroborat 
cu art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1), lit.c) din Legea Administratiei Publice 
Locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă trecerea tronsonului cu lungimea de 6,935 km din drumul 
județean DJ 546, de la km 89+705 la km 96+640, din domeniul public al 
Județului Olt în domeniul public al municipiului Slatina. 
 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri , poziția nr.6 din 
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt, însușit prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.41/2001, cu modificările și completările 
ulterioare, înscris în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului  nr.1355/2001 privind 
atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţ, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod 
corespunzător.  

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
121/28.07.2016 cu privire la trecerea tronsonului cu lungimea de 7,906 km din 
drumul județean DJ 546, de la km 88+734 la km 96+640, din domeniul public al 
Județului Olt în domeniul public al municipiului Slatina își încetează 
aplicabilitatea.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – 
Finanţe, Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Arhitectului Şef al Judeţului, Serviciului 
dezvoltare regională din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Consiliului Local al municipiului Slatina, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt  şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.   

  
PREŞEDINTE,   

Marius OPRESCU  
 

         Contrasemnează  , 
          Secretar al Judeţului, 

                                                             Gabriel BULETEANU  
 
Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 27 de voturi “Pentru” 
Slatina, 25 august 2016 
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