HOTĂRÂRE
cu privire la: preluarea în administrare de către UAT Județul Olt prin
Consiliul Județean Olt a imobilului Casa Fântâneanu
PROIECT : Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu Centrul Eparhial Social-Cultural”
Axa prioritară 5 : Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția
şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Prioritatea de Investiții: 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural
Apel de proiecte nr : POR/2016/5/5.1/1
Având în vedere:
 Expunerea de motive nr. 10760/17.10.2016 cu privire la Proiectul de
Hotărâre nr. 10761/17.10.2016 ;
 Raportul comun nr.10762/17.10.2016 al Serviciului Dezvoltare
Regională și al Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea
Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi
Publice și Autoritatea Judeţeană de Transport;
 Raportul nr.11210/26.10.2016 al Comisiei pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului
şi relaţii cu cetăţenii;
 Raportul nr.11237/26.10.2016 al Comisiei pentru studii economicosociale, buget-finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului
public și privat al județului;
 Raportul nr.11272/26.10.2016 al Comisiei pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 Prevederile cap. 4. – Criterii de eligibilitate și selecție din Ghidul
Solicitantului POR 2014-2020 - Condiții Specifice de Accesare a
Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte nr. POR/ 2016/5/5.1/1;
 Hotărârea Permanenței Consiliului Eparhial nr. 1350/25 mai 2016
privind darea în administrare către UAT Județul Olt prin Consiliul
Județean Olt a imobilului Casa Fântâneanu ;

 Prevederile art.866-868 din Codul Civil, republicat, cu modificările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art.91, lit.f), art.97, alin.(1), art.98 coroborat cu
art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.c) din Legea administrației publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă preluarea în administrare de către UAT Județul
Olt prin Consiliul Județean Olt a imobilului Casa Fântâneanu, având
caracteristicile cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre, pe o perioadă cuprinsă între data depunerii cererii de finanțare a
proiectului și o perioadă de minim 5 ani de la data plății finale aferentă
proiectului “ Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu
- Centrul Eparhial Social-Cultural ”.
Art.2. Predarea-preluarea în administrare a imobilului prevăzut la
art.1. se va face pe bază de protocol care se va încheia între Episcopia
Slatinei și Romanaților și UAT Județul Olt prin Consiliul Județean Olt, în
termen de 30 de zile, de la data prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, BugetFinanțe, Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru aducere la îndeplinire,
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei Prefectului –
Judeţul Olt.
PREŞEDINTE,
Marius OPRESCU

Contrasemnează,
Secretar al Judeţului,
Gabriel BULETEANU

Slatina, 27.10.2016
Nr.192
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 23 voturi “pentru” și 8
voturi “împotrivă”.
T.I./T.I. ( 2 ex.)

Anexă la hotărâre nr. 192/27.10.2016
Datele de identificare ale imobilului preluat în administrare
Locul unde
este situat
imobilul

Municipiul
Slatina,
str.Sevastopol
nr.1

Persoana
juridica de
la care se
transmite
imobilul
Episcopia
Slatinei si
Romanaților

Persoana
Caracteristici
Documente
juridica la
tehnice ale
proprietate
care se
amplasamentului
transmite
imobilul
UAT
- suprafața totală
Carte
JUDETUL
a terenului este
funciară
OLT prin
de 511.00 mp
nr.51992
Consiliul
-terenul se afla in
Număr
Județean
intravilanul
cadastral
Olt
municipiului
51992
Slatina si este in
categoria de
folosința Curți –
Construcții
-pe teren se afla o
construcție cu
suprafața
construita la sol
de 273.00 mp

Șef serviciu dezvoltare regională,
Daniela Lungu

