
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTARÂRE 
 

 
 cu privire la:   

- darea în folosinta gratuita  a unor imobile 
Serviciului Judetean de Paza Olt 

 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive cu privire la proiectul de  
hotarâre; 

 - raportul comun nr. 1795/22.03.2006 al Directiei Tehnice,     
Directiei Economice si Directiei pentru Administratie Publica din 
cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean 
Olt; 
         - Avizul nr.1928/28.03.2006 al Comisiei pentru studii 
economico-sociale, buget-finante, integrare europeana, 
administrarea domeniului public si privat al judetului; 

- Avizul nr.1930/28.03.2006 al Comisiei pentru administratie 
publica, juridica,apararea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului si  relatii cu cetatenii ;  

- cererea  Serviciului Judetean de Paza Olt,  
nr.662/10.03.2006  înregistrata la   Consiliul Judetean Olt sub 
nr.1365/10.03.2006; 

- Ordonanta de Urgenta  a Guvernului nr. 23/2005 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 371/2004 privind înfiintarea , 



organizarea si functionarea Politiei Comunitare, aprobata prin 
Legea nr. 180/2005; 

-Hotarârea Consiliului Judetean  Olt nr. 89/22.09.2005, 
privind  înfiintarea Serviciul Judetean de Paza Olt; 

-Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr. 93/24.11.2005 privind 
transmiterea patrimoniului Corpului Gardienilor Publici Olt catre 
Serviciul Judetean de Paza Olt; 

- prevederile art. 104, alin (1) lit.f)  si art. 126 din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare;   

- prevederile art.17 din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 
   

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  a imobilelor 

situate în municipiul Slatina , Str. Draganesti nr. 9, judetul Olt , 
aflate în proprietatea publica a judetului  si în administrarea 
Consiliului Judetean Olt pe o perioada de 3 ani, Serviciului 
Judetean de Paza Olt . 

       (2) Imobilele mentionate la alin. (1) vor fi folosite cu 
destinatia de sediu, precum si pentru desfasurarea altor activitati 
specifice acestui serviciu. 

          (3) Datele de identificare a imobilelor prevazute la 
alin.(1). sunt cele prevazute în Anexa nr.1 care face parte 
integranta din prezenta hotarâre. 

Art. 2. Predarea –primirea imobilelor se va face pe baza de 
protocol încheiat între Consiliul Judetean Olt si Serviciul Judetean 
de Paza Olt, prin grija Directiei Economice si Directiei Tehnice, - 



Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului, 
Siguranta Circulatiei si Protectia Mediului din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului Judetean Olt. 

Art.3. Serviciul Judetean de Paza Olt va suporta cheltuielile de 
întretinere si reparatii, ale imobilelor precum si plata utilitatilor 
aferente. 

Art.4. Prevederile contrare prezentei hotarâri îsi înceteaza 
aplicabilitatea.   

Art.5. 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, Serviciului Judetean de Paza Olt  în 
vederea ducerii la îndeplinire si Institutiei Prefectului Judetului Olt.  
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