
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           
 

HOTARÂRE 
 

pentru modificarea art.3 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
95/29.07.2010 cu privire la darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din 

domeniul public al judeţului Olt  
 
 

 
Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 3983 din 24.04.2017 cu privire la proiectul de 

hotărâre nr. 3984 din 24.04.2017; 
- Adresa nr. 2474867 din  24.04.2017 a Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Olt înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 3982 din  24.04.2017;  
- Raportul comun nr. 3985/24.04.2017 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi 

Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt; 

- Raportul nr. 4097/26.04.2017 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

- Raportul nr. 4145/26.04.2017 al Comisiei pentru studii   economico - sociale, 
buget - finanţe, integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al 
judeţului;  
           - Raportul nr. 4171/26.04.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie, servicii publice şi comerţ;                       

- Raportul nr. 4192/27.04.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură; 

- 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; 
 



În temeiul art.10, 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 Judetean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e: 

 
Art.I. Art.3 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/29.07.2010 cu privire la 
darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Olt, a unor imobile din domeniul public al judeţului Olt, se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
„Art.3. (1). Spațiile transmise în administrare se folosesc pentru desfășurarea activității 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt care va suporta cheltuielile de întreținere și 
reparații curente, precum și plata utilităților”. 
Art. II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
 

 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                   Contrasemnează 
                                                                                                Secretar al Judeţului                                                                                                              
                                                                                                Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 27.04.2017 
Nr. 63 
N.C./2ex. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”.  


