
 
 

 
 

 
               
       

 
               
 

HOTĂRÂRE 
 
pentru modificarea Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 46/25.03.2010 cu privire la 
aprobarea vânz ării unui teren din domeniul privat al jude ţului Olt, f ără licita ţie public ă 
 
Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 4119/21.05.2010 cu privire la proiectul de  hotărâre nr. 
4120/21.05.2010; 
- Adresa nr. 29/20.05.2010 a S.C. TOP TURISM INTERMED  S.R.L., înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 4101/20.05.2010, prin care solicită revizuirea anexei Hotărârii 
Consiliului Jude ţean Olt nr. 46/25.03.2010; 
- Raportul comun  nr. 4121/21.05.2010 al Direcţiei Contabilitate – Financiar, Administrativ, 
Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi  Arhitectul �ef al Judeţului, din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 4206/25.05.2010 al Comisiei pentru studii   economico-sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului; 
- Raportul nr. 4207/25.05.2010 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 
şi de arhitectură;  
- Raportul nr. 4208/25.05.2010 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 116/2008  cu privire la trecerea din domeniul public 
al judeţului Olt  în domeniul privat al judeţului Olt,  a unui teren în suprafaţă de 541,80 mp şi 
aprobarea concesionării acestuia, fără licitaţie publică, societăţii comerciale „S.C. TOP 
TURISM INTERMED S.R.L.”, Hotel Bulevard Prestige; 
- Prevederile Legii 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 Administra ţiei 
Publice Locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
         Consiliul Jude ţean Olt  adopt ă prezenta  h o t ă r â r e  :  
 
        Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 46/25.03.2010 cu privire la aprobarea 
vânzării unui teren din domeniul privat al judeţului Olt, fără licitaţie publică, se modifică după 
cum urmează: 
     1. Alin.(1) al art.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(1). Se aprobă vânzarea fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 541,80 mp, 
proprietate privată a judeţului Olt, situat în intravilanul municipiului Slatina, b-dul A.I. Cuza, nr. 
14, jud.Olt, având nr. cadastral 50516, înscris în CF  nr. 50516 (provenită din conversia de pe 



hârtie a CF nr. 10166, nr. cadastral vechi 3782), municipiul Slatina,  către S.C. TOP TURISM 
INTERMED S.R.L.”. 
     2. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 46/25.03.2010 se modifică şi se 
înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.    
               
        Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Serviciul 
Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Protecţia Mediului, Direcţiei Contabilitate – Financiar, 
Administrativ, Direcţiei Buget – Finanţe,  Arhitectului �ef al Judeţului, din cadrul  aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, S.C. TOP TURISM 
INTERMED S.R.L., Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  

 
PRE�EDINTE 

Paul STĂNESCU 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Contrasemneaz ă 
                                                                                                        Secretarul  Jude ţului                           
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