
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 

H O T A R Â R E 
cu privire  la: aprobarea preluarii imobilului Sala de cinematograf 

Alutus  în domeniul public al judetului Olt  
 
 
         Având în vedere : 

-  Expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotarâre; 
         - Raportul comun nr. 7266/4.10.2004 al Directiei pentru 
Administratie Publica si al Directiei Economice , Taxe si Impozite din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt, 
         - Adresa nr. 2250/16.09.2004 a Centrului National al 
Cinematografiei;  
         -   Avizul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finante, 
administrarea  domeniului public si privat al judetului 
nr.7322/06.10.2004; 
         -   Avizul Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii nr. 
7323/06.10.2004; 
         -   Avizul Comisiei pentru cultura, învatamânt, activitatea 
stiintifica, sanatate si culte nr. 7324/06.10.2004; 

-  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, 
         În temeiul  prevederilor art. 104 alin.(1) lit.f) si art. 109 alin. (1) 
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 
        CONSILIUL JUDETEAN OLT    adopta  prezenta   hotarâre. 
 

. / .  



 
        Art. 1. Se aproba preluarea imobilului ,,Sala de cinematograf  
ALUTUS”, situat în municipiul Slatina, judetul Olt, având datele de 
identificare prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta 
hotarâre, din domeniul public al statului si din administrarea Centrului 
National al Cinematografiei în domeniul public a judetului Olt si în 
administrarea  Consiliului Judetean Olt. 
        Art. 2. Preluarea imobilului prevazut la art. 1 se face pe baza de 
protocol, dupa aprobarea prin Hotarâre de Guvern a trecerii imobilului 
din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al 
Cinematografiei în domeniul public al judetului Olt si în administrarea 
Consiliului Judetean Olt. 
 
        Art. 3. Prezenta hotarâre se comunica Directiei pentru 
Administratie Publica si Directiei Economice, Taxe si Impozite din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt, în vederea aducerii 
la îndeplinire, si Prefecturii Judetului Olt.  
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