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HOTĂRÂRE 

 
cu privire la : - modificarea şi completarea inventarului bunurilor care 

apar ţin domeniului public al jude ţului Olt; 
 - trecerea unor  bunuri din domeniul public al jud eţului    
  Olt şi din administrarea Consiliului Jude ţean Olt în   
  domeniul public al unor localit ăţi şi în administrarea  
  Consiliilor locale respective 

 
 
 

Având în vedere:  
        - Expunerea de motive  nr. 9669/23.11.2009 cu privire la Proiectul de 
Hotărâre nr. 9670/23.11.2009; 
        - Notificarea doamnei Ţenea Elena, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Olt sub nr. 8763/20.10.2009;  
        - Decizia  nr. 84/26.02.2008 pronunţată de Curtea de Apel Craiova –
Secţia civilă, menţinută prin Decizia nr. 2011/24.02.2009 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, Secţia civilă şi proprietate intelectuală; 
  - Raportul comun al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcţiei buget-
finanţe, Direcţiei Contabilitate şi Financiar Administrativ, Direcţiei Juridice şi 
Relaţii cu Publicul  din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt nr. 9671/23.11.2009 Judeţean Olt ; 
 - Raportul comisiei  pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului, 
nr. 9715/24.11.2009; 
 - Raportul comisiei  pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 9717  
din 24.11.2009;  
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 - Raportul comisiei  pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, 
sănătate, familie, protecţie copii şi culte nr. 9718.11.2009; 
 - Raportul comisiei  pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 
publice şi comerţ nr. 9719/24.11.2009; 
 - Raportul comisiei  pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive 
şi de agrement nr. 9720/24.11.2009; 
        - Hotărârea Consiliului Local al oraşului Potcoava nr.60 din 
19.11.2009 cu privire la trecerea obiectivului  ,,Ranforsare sistem rutier cu 
lianţi bituminoşi pe DC 98, Km 0+000-1+100,  oraşul Potcoava, Judeţul 
Olt”,din domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea Consiliului 
Judeţean Olt în domeniul public al oraşului Potcoava şi în administrarea 
Consiliului Local al oraşului Potcoava; 
        - Hotărârea Consiliului Local al comunei Topana nr. 21 din 27.11. 
2008 cu privire la trecerea obiectivului ,, Alimentare cu apă a localităţii 
Topana, comuna Topana, judeţul Olt ” din domeniul public al judeţului Olt şi 
din administrarea Consiliului Judeţean Olt în domeniul public al comunei 
Topana şi în administrarea Consiliului Local al comunei Topana; 
       - Hotărârea Consiliului Local al comunei Sîmbureşti nr.  14/26.11.2008 
cu privire la trecerea obiectivelor: ,, Alimentare cu apă a localităţii Toneşti, 
comuna Sâmbureşti, judeţul Olt” şi ,,Alimentare cu apă a localităţilor 
Mănuleşti  şi Stănuleasa , comuna Sâmbureşti, judeţul Olt din domeniul 
public al judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt în 
domeniul public al comunei Sâmbureşti şi în administrarea Consiliului Local 
al comunei Sâmbureşti; 
        - Hotărârea Consiliului Local al comunei Leleasca nr.19 din 
29.12.2008 cu privire la trecerea obiectivului ,,Alimentare cu apă a 
localităţilor Leleasca, Toneşti şi Tufaru, comuna Leleasca, judeţul Olt” din 
domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt 
în domeniul public al comunei Leleasca  şi în administrarea Consiliului 
Local al comunei Leleasca; 
        - Hotărârea Consiliului Local al comunei Bărăşti nr. 1 din 30. 01.2009 
cu privire la trecerea obiectivului ,, Alimentare cu apă a localităţii Motoeşti, 
comuna Bărăşti,  judeţul Olt” din domeniul public al judeţului Olt şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Olt în domeniul public al comunei 
Bărăşti şi în administrarea Consiliului Local al comunei Bărăşti, Judeţul Olt; 
        - Hotărârea Consiliului Local al comunei Făgeţelu nr.18 din 
24.11.2008 cu privire la trecerea obiectivelor: ,, Alimentare cu apă a 
localităţii Bâgeşti, comuna Făgeţelu,  judeţul Olt” şi ,,Alimentare cu apă a 
localităţii Isaci, comuna Făgeţelu”,  judeţul Olt din domeniul public al 
judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt în domeniul public 
al comunei Făgeţelu şi în administrarea Consiliului Local al comunei 
Făgeţelu, Judeţul Olt; 
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        - Hotărârea Consiliului Local al comunei Dobroteasa nr.31 din 
27.11.2008 cu privire la trecerea obiectivului ,, Alimentare cu apă a 
localităţii Vulpeşti, comuna Dobroteasa, judeţul Olt ” din domeniul public al 
judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt în domeniul public 
al comunei Dobroteasa şi în administrarea Consiliului Local al comunei 
Dobroteasa , Judeţul Olt; 
       - Hotărârea Consiliului Local al comunei Vitomireşti nr. 32 din            
22.12.2008 cu privire la trecerea obiectivului  ,,Alimentare cu apă a 
localităţii Doneşti, comuna Vitomireşti, judeţul Olt” din domeniul public al 
judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt în domeniul public 
al comunei Vitomireşti şi în administrarea Consiliului Local al comunei 
Vitomireşti, Judeţul Olt; 
      - Hotărârea Consiliului Local al comunei Teslui nr. 37/25.11.2008 cu 
privire la trecerea obiectivului ,,Alimentare cu apă a localităţii Cherleşti 
Deal, comuna Teslui, judeţul Olt” din domeniul public al judeţului Olt şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Olt în domeniul public al comunei Teslui 
şi în administrarea Consiliului Local al comunei Teslui, Judeţul Olt;  
      - Hotărârea Consiliului Local al comunei Vultureşti nr. 47 din 26.10. 
2009 cu privire la trecerea obiectivelor: ,,Alimentare cu apă a localităţii 
Vultureşti, comuna Vultureşti, judeţul Olt” şi ,,Alimentare cu apă a 
localităţilor Dienci şi Vlăngăreşti, comuna Vultureşti, judeţul Olt” din 
domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt 
în domeniul public al comunei Vultureşti şi în administrarea Consiliului 
Local al comunei Vultureşti, Judeţul Olt; 
      - Hotărârea Consiliului Local al comunei Grădinari nr. 26/21.11.2008 cu 
privire la trecerea obiectivului ,,Alimentare cu apă a localităţii  Runcu Mare , 
comuna Grădinari, judeţul Olt” din domeniul public al judeţului Olt şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Olt în domeniul public al comunei 
Grădinari şi în administrarea Consiliului Local al comunei  Grădinari, 
Judeţul Olt;  
      - Hotărârea Consiliului Local al comunei Coloneşti nr. 25 din 
23.12.2008 cu privire la trecerea obiectivului ,,Alimentare cu apă a 
localităţilor  Cârstani şi Vlaici, comuna Coloneşti, judeţul Olt” din domeniul 
public al judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt în 
domeniul public al comunei Coloneşti şi în administrarea Consiliului Local 
al comunei Coloneşti, Judeţul Olt; 
      - Hotărârea Consiliului Local al comunei Spineni nr.784 din 29.12.2008 
cu privire la trecerea obiectivului ,,Alimentare cu apă a localităţilor  Alunişu 
şi Spineni , comuna Spineni, judeţul Olt” din domeniul public al judeţului Olt 
şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt în domeniul public al comunei 
Spineni şi în administrarea Consiliului Local al comunei Spineni , Judeţul 
Olt; 
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       - Hotărârea Consiliului Local al comunei Tătuleşti nr. 38 din 
23.12.2008 cu privire la trecerea obiectivului ,,Alimentare cu apă a 
localităţilor  Lunca, Măgura, Mirceşti şi Momaiu, comuna Tătuleşti, judeţul 
Olt” din domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea Consiliului 
Judeţean Olt în domeniul public al comunei Tătuleşti şi în administrarea 
Consiliului Local al comunei Tătuleşti, Judeţul Olt; 
       - Hotărârea Consiliului Local al comunei Curtişoara nr.27 din 
30.12.2008 cu privire la trecerea obiectivului ,,Alimentare cu apă a 
localităţilor  Proaspeţi şi Linia din Vale, comuna Curtişoara, judeţul Olt” din 
domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt 
în domeniul public al comunei Curtişoara şi în administrarea Consiliului 
Local al comunei Curtişoara, Judeţul Olt; 
        - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea şi 
garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe 
guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă 
a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea 
infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale; 
        - Ordinul M.L.P.T.L. nr.1853/11.11.2002 privind organizarea recepţiilor 
la obiectivele de investiţii de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale 
realizate în conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului  nr.687/1997, 
cu modificările ulterioare; 
        - Convenţiile de Grant din cadrul Programului PHARE de 
Restructurare Industrială şi Reconversie Profesională (RICOP), prin care 
Consiliul Judeţean Olt, în calitate de Autoritate de Implementare Locală 
(A.I.L), a asigurat implementarea proiectului ,,Ranforsare sistem rutier cu 
lianţi bituminoşi pe DC 98, Km 0+000-1+100, oraşul Potcoava, Judeţul Olt”. 
        - prevederile art. 10 şi art . 91alin. (1) , lit. c) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
        - prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 97 alin.  (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 
         CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT  adopt ă prezenta  hot ărâre. 
 
 
 Art. I.  (1) Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
judeţului Olt,  însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41 din 
26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică la poziţia 
nr.1306, coloana 3, care va avea următorul cuprins: ,,Municipiul Slatina, 
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Str. Aleea Tineretului, nr. 1A; Clădire administrativă – construcţie din 
cărămidă cu fundaţie din beton armat, acoperită cu ţiglă; P+1, Sc=  413 
mp; Sd =826 mp; Suprafaţă teren = 3920 mp;  Vecinătăţi:   N= judeţul Olt-
domeniul public ( Policlinica Veche) –-29,79 m; - Municipiul Slatina – 
domeniul public -24,91 m; - PTCZ „ Policlinica” – 16,42 m; - Simionescu 
Andrei -9,37 m; E = -Bălănescu Ghica Smaranda -50,91 m; S = -Bontescu 
Marian  -60,21 m; - Drum acces -7,83 m; V = -Ţenea Elena -58.04 m; - 
Judeţul Olt - domeniul public (Policlinica Veche) -1,67 m.” 
         (2) Suprafaţa de 1.319 mp cu care se diminuează terenul prevăzut la 
coloana 3 de la poziţia nr. 1306 se va restitui fostului proprietar, conform 
legii. 
 (3). Terenurile prevăzute la alin.(1) şi (2) sunt identificate conform 
schiţei înscrise în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  
 
         Art. II. Se aprobă înscrierea în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Olt a bunurilor imobile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.   
 
 Art . III. Se aprobă transmiterea din domeniul public al judeţului Olt  
şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt  în domeniul public al unor 
localităţi şi în administrarea  Consiliilor locale respective a bunurilor 
înscrise în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  
 
  Art. IV.  Predarea – primirea bunurilor menţionate la art. III se 
efectuează în termen de 30 de zile  de la data prezentei, pe bază de 
protocol încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Consiliile Locale ale 
localităţilor respective, prin grija  Direcţiei Buget - Finanţe, Direcţiei 
Contabilitate – Financiar, Administrativ şi Direcţiei Tehnice şi Investiţii – 
Serviciul Administrarea Patrimoniului , U.L.M. şi Protecţia Mediului din 
cadrul   aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt. 
 
 Art. V. Poziţiile nr. 1402, 1428-1442 din Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al judeţului Olt  însuşit prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările 
ulterioare se abrogă. 
   
   Art. VI. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre .  
 
 Art. VII. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii,    
Direcţiei Buget - Finanţe, Direcţiei Contabilitate – Financiar, Administrativ , 
Direcţiei juridice şi relaţii cu publicul   din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt , Consiliului Local al oraşului  Potcoava  şi  
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Consiliilor Locale ale comunelor: Bărăşti, Topana, Leleasca, Sîmbureşti, 
Dobroteasa, Vitomireşti, Teslui, Grădinari, Făgeţelu, Coloneşti, Spineni, 
Curtişoara, Tătuleşti, Cungrea, Vultureşti, Morunglav , în vederea aducerii 
la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului 
-Judeţul Olt. 
 

            
 

PRE�EDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 

           CONTRASEMNEAZĂ
                      SECRETARUL JUDEŢULUI  
         Marin DOBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 26 noiembrie 2009 
Nr. 157 
M.I./2 ex.  
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