
 

 

 

 

 

 

 

HOT;RÂRE 
cu privire la dareaăînăfolosinț< gratuit<ăAsociațieiădeăDezvoltareăIntercomunitar<ă„Olt-Eco”, 

aăunuiăspațiuădintr-unăimobilăaflatăînădomeniulăpublicăalăJudețuluiăOltășiăînăadministrareaă
ConsiliuluiăJudețeanăOlt 

 
 
   Avândăînăvedere: 
- Expunerea de motive nr. 6101/25.05.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
6102/25.05.2018; 
- Adresa Asociațieiă deă Dezvoltareă Intercomunitar<ă „Olt-Eco”ă nr.ă 1151/10.05.2018, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 5417/10.05.2018; 
- Raportul comun nr. 6103/25.05.2018 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 6187/29.05.2018 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 6188/29.05.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură; 
- Raportul nr. 6189/29.05.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 
publice şi comerţ; 
- Raportul nr. 6235/30.05.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi 
de agrement; 
- Prevederile art.861 alin.(3), art.874ăşiăart.875ădin Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al 
României, republicat, cu modificările ulterioare; 
- Prevederile art.124 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Statutului AsociațieiădeăDezvoltareăIntercomunitar<ă„Olt-Eco”ăpentru serviciul 
de gestionare integrată a deșeurilor municipale în județul Olt, cu modificările și completările 
ulterioare;  
- Hot<râreaă Consiliuluiă Județeană Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însușirea inventarului 
bunurilor ce aparțin domeniului public al județului Olt, cu modificările și completările ulterioare; 
- InventarulăbunurilorăcareăaparținădomeniuluiăpublicăalăJudețuluiăOlt, înscris în Anexa nr. 1 
la Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al județului Olt, 
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Olt, cu modificările și completările 
ulterioare,  
 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c), 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 JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. (1). Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 3 ani, Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”, persoană juridică de drept privat cu statut de utilitate 



publică, a unui spațiu administrativ în suprafață de 86,20 mp, dintr-un imobil aflat în domeniul 
public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt. 
                       (2). Spațiul menționat la alin.(1) este situat în municipiul Slatina, str. Mânăstirii, nr. 
1A, jud. Olt și are datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
            (3). Spațiul administrativ prevăzut la alin.(1) și (2) va avea destinația de sediu 
pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”. 

Art.2. (1). Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco” va suporta cheltuielile de 
întreținere, reparații, modernizări ale spațiului prevăzut la art.1, precum și plata utilităților 
aferente.   
                       (2). Recompartimentarea și modificarea spațiului se pot efectua numai cu acordul 
Consiliului Județean Olt și cu respectare legislației în vigoare privind autorizarea și avizarea 
construcțiilor.  

Art.3. Predarea - primirea spațiului prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol încheiat 
între Consiliul Județean Olt și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”, prin grija 
Direcției Economice, Buget-Finanțe și Direcției Tehnice și Investiții - Serviciul Administrarea 
Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice 
și Autoritatea Județeană de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt, în termen de 15 zile de la data  prezentei hotărâri. 

Art.4. (1). Prin protocolul de predare - primire se vor stabili răspunderile ce revin 
Consiliului Județean Olt și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”, în ceea ce privește 
apărarea împotriva incendiilor, conform prevederilor Legii nr. 307/2006, cu modificările și 
completările ulterioare.  
                       (2). Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”, împreună cu persoanele 
fizice sau juridice care dețin părți din același imobil, colaborează pentru îndeplinirea obligațiilor ce 
le revin din Legea nr. 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul imobil.   
 Art.5. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr. 109/25.09.2008 cu privire la : darea în folosință gratuită a unui spațiu din domeniul public al 
județului, își încetează aplicabilitatea. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Direcției 
Tehnice și Investiții, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Olt-Eco”, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean 
Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt.  
 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Contrasemneaz<ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
                                                                                                                 SecretarăalăJudețului 
                                                                                                                   Marinela-Elena ILIE 
 
 
Slatina, 31.05.2018 
Nr. 93 
N.C./2 ex. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru”. 
        
 


