HOTARÂRE
cu privire la : trecerea unui imobil din domeniul
public al
judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în
domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative – Instituţia Prefectului –
Judeţul Olt
Având în vedere:
 Expunerea de motive cu privire la proiectul de hotărâre nr.
7218/16.09.2008 ;
 Adresa nr. 23067/02.09.2008 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt,
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 6900/03.09.2008;
 Raportul comun nr. 7219/16.09.2008 al Direcţiei Tehnice şi
Investiţii şi Direcţiei Contabilitate – Financiar, Administrativ, din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
 Raportul nr. 7348/22.09.2008 al Comisiei pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice şi
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură;
 Raportul nr. 7351/22.09.2008 al Comisiei pentru administraţie
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului şi relaţii cu cetăţenii;
 Raportul
nr. 7406/23.09.2008 al Comisiei pentru studii
economicosociale,
bugetfinanţe,
integrare
europeană,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

 Hotărârea Guvernului României nr.1355/ 2001 privind atestarea
domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţ, cu modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile art. 9 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi
completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit. c) şi art. 97 alin. (1) din
Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e :
Art. 1. (1). Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului
Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt, în domeniul public al
statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative pentru Instituţia Prefectului – Judeţul Olt, a imobilului
“Punct termic” situat în municipiul Slatina, bdul. A.I. Cuza, nr.14,
judeţul Olt.
(2). Datele de identificare ale imobilului menţionat la
alin.(1) sunt cele prevăzute în anexele 1, 2 şi 3 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Predarea – primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face
pe bază de protocol încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Instituţia
Prefectului  Judeţul Olt, prin grija Direcţiei Contabilitate – Financiar,
Administrativ si Direcţiei Tehnice şi Investiţii  Serviciul Administrarea
Patrimoniului, U.L.M. şi Protecţia Mediului, din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în termen de 15 zile de la data
prezentei hotărâri.
Art. 3. Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
judeţului Olt, înscris în
Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.
1355/2001, se modifică în mod corespunzător.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunica Direcţiei Tehnice şi
Investiţii, Direcţiei Contabilitate – Financiar, Administrativ, Direcţiei
Buget  Finanţe, Direcţiei Administraţie Publică şi Relaţii cu Consiliile
Locale, Arhitectului Şef al Judeţului, din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei
Prefectului  Judeţul Olt.
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