
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         H O T A R Â R E       
 
                      cu privire la : trecerea unei constructii din domeniul public in    
                                         domeniul privat al judetului Olt ,aflata in administrarea 
                                         Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului                 
                                         si in folosinta Centrului de plasament”Zorile”in vederea 
                                         scoaterii din functiune si a demolarii acesteia 
 
        Avand in vedere: 

    -expunerea de motive  cu privire la proiectul de hotarare; 
   -adresa nr.6915/2004  a Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor 
                                            Copilului –Centrul de plasament “Zorile”.                                           
   -raportul comun nr.7669/21.10.2004  al Directiei Economice,Taxe    

si Impozite si Arhitectului sef din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
Judetean Olt; 
-prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

   -prevederile art.2 din O.G.nr.112/2000 pentru reglementarea       
procesului de scoatere din functiune,casare si valorificare a activelor 
corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor 
administrativ-teritoriale, aprobata prin Legea nr.246/2001; 

   -avizul nr.7801/26.10.2004, al Comisiei pentru dezvoltare 
urbanistica,realizarea lucrarilor publice,ecologie si protectia 
mediului,conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

   -avizul nr.7832/27.10.2004,al Comisiei pentru studii economico-
sociale,buget-finante,integrare europeana,administrarea domeniului 
public si privat al judetului; 

   -avizul nr.7834/27.10.2004,al Comisiei pentru administratie 
publica,juridica,apararea ordinii publice,respectarea drepturilor omului 
si relatii cu cetatenii; 



   -avizul nr.7835/27.10.2004,al Comisiei pentru munca ,protectie 
sociala  ,activitati sportive si agrement; 
In temeiul prevederilor art.104 alin.(1),litera f) si art.109 alin.(1) din 
Legea administratiei publice locale nr.215/2001,cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta h o t a r a r e: 
 
Art.1.Se aproba trecerea unei constructii din domeniul public in 
domeniul privat al judetului Olt aflata in administrarea Directiei 
Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului si in folosinta Centrului 
de plasament “Zorile”, situata in municipiul Slatina si identificata 
potrivit anexei care face parte din prezenta hotarare;   

            Art.2. Trecerea in domeniul privat al judetului a constructiei prevazute 
la art.1 se face in vederea scoaterii din functiune si demolarii acesteia. 

            Art.3.Dupa scoaterea din functiune a mijlocului fix se va proceda la 
valorificarea si,dupa caz,casarea acestuia potrivit prevederilor legale 
privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a 
bunurilor apartinand institutiilor publice. 

           Art.4.Sumele rezultate din valorificarea activului  corporal prevazut la 
art.1,dupa deducerea cheltuielilor aferente,se fac venit la bugetul 
judetului. 

            Art.5.Dupa scoaterea din functiune si demolarea constructiei 
prevazute la art.1,Directia economica,taxe si impozite din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt  isi va actualiza in mod 
corespunzator datele din evidenta cantitativ-valorica. 

            Art.6. Prezenta hotarare se comunica Directiei economice,taxe si 
impozite,Arhitectului sef din cadrul aparatului propriu de specialitate al 
Consiliului Judetean,Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor 
Copilului,Centrului de plasament-“Zorile” pentru aducerea la indeplinire 
si Prefecturii judetului Olt. 
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