
 
 
 
 
 
 

                                     HOTARÂRE 
 
 

cu privire la:   darea în folosinta gratuita a unui spatiu  din 
domeniul  public al judetului     Olt      si     din administrarea    
Directiei Generale de   Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt,    
ASOCIATIEI AAD-CAR EXPRESUL C.F.R. FILIALA   SLATINA  
 
Având în vedere: 
-  Expunerea de motive cu privire la aprobarea proiectului de  
hotarâre nr.6808/16.10.2006; 
- Raportul comun nr.6793/16.10.2006 al Directiei Tehnice,  
Directiei Economice si Directiei pentru Administratie Publica din 
cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Olt; 
-   Raportul nr. 6882/18.10.2006 al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finante, integrare europeana, administrarea domeniului 
public si privat al judetului ; 
-  Raportul nr. 6883/18.10.2006 al Comisiei pentru organizarea si 
dezvoltarea urbanistica, realizarea lucrarilor publice, ecologice si 
protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de 
arhitectura;  
-  Raportul nr. 6884/18.10.2006 al Comisiei pentru administratie 
publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului si relatii cu cetatenii ; 
- Raportul nr. 6885/18.10.2006 al Comisiei pentru cultura, 
învatamânt, activitatea stiintifica, sanatate si culte ; 
-   Raportul nr. 6887/18.10.2006 al Comisiei pentru munca, protectie 
sociala, activitati sportive si agrement ; 



-   Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr.41/26.04.2001 cu privire 
la însusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al 
judetului Olt; 
-   Hotarârea Guvernului României nr.1355/ 2001, privind atestarea 
domeniului public al judetului Olt, precum si al municipiilor , oraselor 
si comunelor din judetul Olt; 
-    Prevederile art. 104 alin.(1) lit. c) si art. 126 din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
-  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare; 
      În temeiul prevederilor   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 â r e :  

 
Art. 1. (1). Se aproba darea în folosinta gratuita, Asociatiei AAD-

CAR Expresul C.F.R. Filiala Slatina, cu sediul în municipiul Slatina, 
judetul Olt, str. Dinu Lipatti, nr.8, a unui spatiu cu suprafata de 155.76 
mp, situat la parterul imobilului din municipiul Slatina, str. Centura 
Basarabilor, nr. 8, judetul Olt,  fost <Centrul de Plasament „Zorile”>, 
aflat în domeniul public al judetului Olt  si în administrarea Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt.  
                (2).Datele de identificare ale spatiului prevazut  la alin.(1),   
sunt cele prevazute în Anexa care face parte integranta din prezenta 
hotarâre si  va avea ca destinatie: sediul „Clubului Pensionarilor” din 
Slatina.   
 
    Art. 2. Folosirea gratuita a spatiului prevazut la art.1 se aproba pe 
o perioada de 3 ani. 
                 

Art. 3. Predarea – primirea spatiului se va face pe baza de 
protocol încheiat între Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Olt si ASOCIATIA AAD-CAR EXPRESUL C.F.R. 



FILIALA SLATINA, prin grija Directiei Economice si Directiei Tehnice- 
Serviciul Administrarea Patrimoniului  Public si Privat al Judetului,  
Protectia Mediului , Siguranta Circulatiei si U.L.M. din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt, în termen de 15 zile de 
la data prezentei hotarâri. 

 
Art. 4. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Tehnice, Directiei 

Economice, Directiei Buget, Taxe-Impozite si Informatizare, Directiei 
pentru Administratie Publica, din cadrul  aparatului propriu de 
specialitate al Consiliului Judetean Olt, Arhitectului sef al judetului,   
Asociatiei AAD-CAR Expresul C.F.R. Filiala Slatina, în vederea 
ducerii la îndeplinire si Institutiei Prefectului Judetul Olt.  

 
 
 

PRESEDINTE, 
                                     Jenel COPILAU 
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