
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                  
 
                    

HOTĂRÂRE 
 

pentru completarea art.2 din Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 77/23.04.2010 cu 
privire la trecerea unor imobile din domeniul publi c al jude ţului Olt, în domeniul 
privat al jude ţului Olt şi transmiterea acestora f ără plată, în proprietatea 
Aşezământului M ănăstirea „Buna Vestire” Gr ădinari, jude ţul Olt  

 
 
       Având în vedere : 
- Expunerea de motive nr. 5717/21.07.2010  cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 
5718/21.07.2010; 
- Raportul comun  nr. 5719/21.07.2010  al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Arhitectului Şef al 
Judeţului şi Direcţiei Contabilitate – Financiar, Administrativ, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 5885/27.07.2010 al Comisiei pentru studii   economico-sociale, buget-
finanţe, integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului; 
- Raportul nr. 5887/27.07.2010 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 5888/27.07.2010 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea 
ştiinţifică şi culte; 
- Raportul nr. 5889/27.07.2010 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 
servicii publice şi comerţ; 
- Raportul nr. 5890/27.07.2010 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement; 
- Prevederile art. 10,  art. 91 alin. (1)  lit. c) şi alin. (5) lit. b)  din Legea Administra ţiei 
Publice Locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.4 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr. 239/2007  privind reglementarea 
regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa gratuită a unităţilor de cult, 
 
          În temeiul prevederilor 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.  La art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 77/23.04.2010 cu privire la 
trecerea unor imobile din domeniul public al judeţului Olt, în domeniul privat al judeţului Olt 
şi transmiterea acestora fără plată, în proprietatea Aşezământului Mănăstirea „Buna 
Vestire” Grădinari, judeţul Olt, se introduc două noi alineate, alineatul (3) şi alineatul (4), cu 
următorul cuprins: 
    (3). Imobilele menţionate la alin.(1) nu pot fi înstrăinate şi nu li se poate schimba 
destinaţia timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate. 
    (4). Nerespectarea dispoziţiilor alin.(3) atrage nulitatea absolută a actului de transmitere 
a proprietăţii şi repunerea în situaţia anterioară. 
        
        Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Contabilitate – Financiar, 
Administrativ, Arhitectului Şef al Judeţului, Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Serviciul 
Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Protecţia Mediului, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi Aşezământului Mănăstirea „Buna Vestire”, în 
vederea aducerii la îndeplinire, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt  şi Instituţiei Prefectului - judeţul Olt. 
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