HOT RÂRE
cu privire la modificareaăuneiăpozițiiădinăInventarulăbunurilorăcareăaparţinădomeniuluiă
publicăalăJudeţuluiăOlt,ăînsușităprinăHot râreaăConsiliuluiăJudețeanăOlt nr. 41 din
26.04.2001,ăcuămodific rileășiăcomplet rileăulterioare

Avândăînăvedereă:
- Expunerea de motive nr. 6046/24.05.2018 cu privire la proiectulădeăhot râreănr.ă6047ă
din 24.05.2018;
- Adresaănr.ă13954ădină24.05.2018ăaăSpitaluluiăJudețeanădeăUrgenț ăSlatina,ăînregistrată
la Consiliul Județean Olt sub nr. 6048 din 24.05.2018;
- Raportul comun nr. 6048 din 24.05.2018 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al
Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Olt;
- Raportul nr. 6177 din 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. 6203 din 30.05.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie,
servicii publice şi comerţ;
- Raportul nr. 6215 din 30.05.2018 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
- Raportul nr. 6224 din 30.05.2018 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități
sportive și de agrement;
- Hot râreaăConsiliuluiăJudeţeanăOltănr.ă41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului
bunurilor ce aparţin domeniului public al Judeţului Olt, cu modificările și completările
ulterioare;
- Inventarulăbunurilorăcareăaparținădomeniului public al JudețuluiăOltă,ăînscris 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;
- Prevederileă art.21ă alin.(1)ă șiă (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, 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)ășiă
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.I. Se aprobă modificarea unei poziții din Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Olt, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din
26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat, completat
și înlocuit prin anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 19 din 25.01.2018, după cum
urmează:
- la poziția nr. 1105, coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Spitalul
Județean de Urgență Slatina, Pavilion Central, (P+6 parțial)”; coloana nr. 3 se modifică și
va avea următorul cuprins: „Str. Crișan, nr. 5, Slatina, (P+6 parțial), S.c.=1537,00 mp;
S.d.=9252,12 mp, constucție din beton cu fundație din beton, cu subsol tehnic, acoperită cu
tablă, Vecinătăți: N=T.A.P. Municipiul Slatina; N=Buga Ion; N=Proprietațe privată; N=T.A.P.
Municipiul Slatina; E=T.A.P. Municipiul Slatina; S=Str. Crișan; V=Cale de acces pietonal;
Nr. Cadastral 51024; C.F.nr. 51024 Slatina, Teren aferent = 22497,00 mp”.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Direcţiei
Tehnice şi Investiţii, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice și Autoritatea Județeană de
Transport, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea
aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului - Judeţul
Olt.
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