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HOTĂRÂRE 
cu privire la dare în folosinţă gratuită a unor imobile aflate în proprietatea 

publică a judeţului Olt 
       Având în vedere: 
      - Expunerea de motive nr. 1295/ 19.02.2010  cu privire la Proiectul de Hotărâre 
nr. 1296 / 19.02. 2010; 
     - Adresa nr. 7/16.02.2010 a Fundaţiei „Buna Vestire” comuna Grădinari, 
judeţul Olt , înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 1213/17.02.2010; 
     - Adresa F.N. a Aşezământului Mănăstirea Buna Vestire Grădinari,  judeţul Olt, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 875/08.02.2010; 
     -  Raportul comun al Direcţiei Tehnică şi Investiţii, al Arhitectului Şef al 
Judeţului, al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Juridice şi Relaţii cu Publicul  nr. 
1297/19.02.2010; 
    - Raportul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget- finanţe, integrare 
europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 
1443/23.02.2010; 
     - Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 1449/23.02.2010; 
     - Raportul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică , sănătate, 
familie, protecţie copii şi culte nr. 1451/23.02.2010; 
     - Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 54/31.05.2001 pentru acceptarea 
trecerii în domeniul public al judeţului a unor imobile, proprietatea publică a 
comunei Grădinari; 
     - Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 33/08.04.2004 cu privire la darea în 
folosinţă gratuită  pe termen  limitat a unor imobile situate în comuna Grădinari, 
judeţul Olt, Fundaţiei „ Buna Vestire” ; 
     - Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 25/31.03.2005 cu privire la trecerea din 
domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt a unei suprafeţe de teren; 
    - Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 69/28.07.2005 cu privire la aprobare 
vânzare teren ; 
    - Contractul de vânzare - cumpărare încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi 
Fundaţia „ Buna Vestire” , autentificat sub nr. 2704 / 20.12.2006  la Birou Notar 
Public Veronica Constantinescu; 
     - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
    - Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, 
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        În temeiul prevederilor art. 10,  art. 91 alin. (1)  lit. c) , alin. (5) lit. b) , art. 97 
alin. (1) şi art. 124  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 
      Art. 1. Pe data prezentei hotărâri încetează dreptul de folosinţă gratuită al 
Fundaţiei „ Buna Vestire”, judeţul Olt, asupra imobilelor  compuse din clădiri şi 
terenuri, proprietate publică a judeţului Olt, situate în comuna Grădinari, judeţul 
Olt, determinate conform Hotărârilor Consiliului Judeţean Olt nr. 33/08.04.2004 şi 
respectiv 69/28.07.2005. 
   Art. 2. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 39 ani, 
Aşezământului Mănăstirea „Buna Vestire” din comuna Grădinari, judeţul Olt, a 
bunurilor imobile, construcţii şi terenuri, proprietate publică a judeţului Olt, 
prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în  anexele nr. 1 - 3 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art. 3. Imobilele prevăzute la art. 2 vor fi folosite pentru desfăşurarea de 
activităţi spirituale, administrative, educaţionale şi de asistenţă socială. 

Art. 4. Întreţinerea şi repararea clădirilor menţionate în  Anexe sunt în 
sarcina Aşezământului Mănăstirea „Buna Vestire”. 

Art. 5. (1). În litigiile  privitoare la dreptul de folosinţă gratuită, titularul 
acestui drept va sta în instanţă în nume propriu. 
            (2). În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor, titularul 
dreptului de folosinţă gratuită are obligaţia să arate instanţei care este titularul 
dreptului de proprietate. 

Art. 6. Predarea - primirea imobilelor prevăzute la art. 2 se face prin 
protocol de predare – primire încheiat între părţile interesate, prin grija Serviciului 
Administrarea patrimoniului, ULM şi Protecţia Mediului din cadrul Consiliului 
Judeţean Olt , în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri. 

 Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii,  
Direcţiei Juridice şi Relaţii cu Publicul, Direcţiei Economice, Arhitectului Şef , 
Serviciului Administrarea patrimoniului, ULM şi Protecţia Mediului din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Fundaţiei „ Buna Vestire” şi 
Aşezământului Mănăstirea „Buna Vestire” în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt  şi Instituţiei Prefectului judeţului Olt. 

 
PREŞEDINTE 
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