
                                                   
 
 
                                                            
 
 

 
 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Olt 
 
 
 
Având în vedere : 
- Expunerea de motive nr. 2583/22.03.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
2584/22.03.2017; 
- Adresa nr. 52/GSE/16.03.2017 a S.C. GEO SERVICE ENGINEERING S.R.L., 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 2515/21.03.2017; 
- Raportul comun nr. 2585/22.03.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe şi 
Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt; 
- Raportul nr. 2623/22.03.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea 
inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Judeţului Olt, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 142/25.082016 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; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 210/24.11.2016 cu privire la trecerea unui 
tronson din  drumul județean DJ 643, din domeniul public al Județului Olt în domeniul 
public al orașului  Balș;  
- Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al Judeţului 
Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Art.21 alin.(1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu 
modificările și completările ulterioare, 
 
În temeiul art.91 alin.(1) lit.c), 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 hotărâre: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001, cu 
modificările şi 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 judeţul Olt, cu modificările şi completările ulterioare, după cum 
urmează: 

- la poziția nr. 6, coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Lim. jud. 
Teleorman – Poganu; L=78,125 Km; P.C.=6+2 m; Suprafață, S=1.380.236 mp” iar 
coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: „20.383.693,00 lei”; 

- la poziția nr. 15, coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Dobrosloveni - Lim. jud. Teleorman; L=59,652 Km; P.C.=6+2 m; Suprafață, 
S=1.047.817 mp” iar coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„17.972.925,00 lei”;  

- la poziția nr. 17, coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Fălcoiu 
(DN 64) – Lim. jud. Vâlcea; L=43,541 Km; P.C.=6+2 m; Suprafață, S=713.346 mp” iar 
coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: „15.759.020,00 lei”; 

- la poziția nr. 24, coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„316.863,00 lei”; 

- la poziția nr. 27, coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Recea - 
Lim. jud. Argeș; L=45,728 Km; P.C.=6+2 m; Suprafață, S=655.256 mp” iar coloana 5 se 
modifică și va avea următorul cuprins: „10.958.212,00 lei”. 
 
Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își 
încetează aplicabilitatea. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii, Arhitectului Şef al Judeţului, din cadrul  aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean  şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.   

  
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
  

                                                                                                                                                                       
                                                                                                    Contrasemnează 
                                                                                                 Secretar al Judeţului  
                                                                                                 Gabriel BULETEANU 
 
 
 
Slatina, 23.03.2017 
Nr. 42 
N.C./2ex. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”.  


