
 
 
 
 
 

 
               

                                  
                    

HOTĂRÂRE 
 
cu privire la: dare în administrare Serviciului Jude ţean de Pază Olt, a unor imobile din 
domeniul public al jude ţului Olt  
 
  Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.  2131/17.03.2010 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
2132/17.03.2010; 
- Adresa nr. 383/11.03.2010  a Serviciului Judeţean de Pază Olt, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 1927/11.03.2010; 
- Raportul comun  nr. 2133/17.03.2010 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi Direcţiei 
Contabilitate – Financiar, Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 2333/23.03.2010 al Comisiei pentru studii   economico-sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului; 
- Raportul nr. 2336/23.03.2010 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 2340/23.03.2010  al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 
publice şi comerţ;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 124/29.11.2007  cu privire la modificarea 
inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al judeţului Olt; 
- 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.91 alin.(1) lit.c) şi art.123 alin.(1) din Legea Administra ţiei Publice Locale 
nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.12 din Legea 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 Administratiei Publice Loc ale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

Consiliul Jude ţean Olt adopt ă prezenta hot ărâre : 
 
Art.1. (1). Se aprobă darea în administrare Serviciului Judetean de Paza Olt a imobilelor 
situate în municipiul Slatina , str. Drăgăneşti nr. 9, judeţul Olt, aflate în domeniul  public al 
judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt. 
           (2). Imobilele menţionate la alin.(1) vor fi folosite cu destinaţia de sediu, precum şi 
pentru desfăşurarea altor activităţi specifice acestui serviciu. 



           (3). Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin.(1). sunt cele prezentate în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2. (1).  Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul şi să 
dispună de acesta, în conditiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare. Dreptul de 
administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu-şi exercită drepturile şi nu-şi 
execută obligaţiile născute din actul de transmitere. 
           (2). În litigiile privitoare la dreptul de administrare,îin instanţă titularul acestui drept va 
sta în nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularului 
dreptului de administrare are obIigaţia să arate instanţei cine este titularul dreptului de 
proprietate potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. 
           (3). Titularul dreptutui de administrare răspunde în condiţiile legii, pentru prejudiciile 
cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii. De asemenea, neîndeplinirea acestei 
obligaţii poate atrage revocarea dreptului de administrare. 
 
Art.3. (1).  Serviciul Judeţean de Pază Olt va suporta cheltuielile de întreţinere, reparaţii, 
modernizări ale spaţiilor prevăzute la art.1, precum şi plata utilităţilor aferente.  
           (2). Recompartimentarea şi modificarea spaţiilor se poate efectua numai cu acordul 
Consiliului Judeţean Olt  şi cu respectare legislaţiei în vigoare privind autorizarea şi avizarea 
construcţiilor. 
 
Art.4. Predarea – primirea imobilelor se va face pe baza de protocol încheiat între Consiliul 
Judetean Olt în calitate de proprietar şi Serviciul Judeţean de Pază Olt, prin grija 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, în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcţiei Contabilitate – 
Financiar, Administrativ, din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
Serviciului Judeţean de Pază Olt,  în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean  şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.       
 

PRE�EDINTE  
Paul STĂNESCU 
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