
 
 
 
 
 

 
 
 

               
                             
             

HOTĂRÂRE 
 
cu privire la trecerea unei suprafe ţe de teren din domeniul public al jude ţului Olt în 
domeniul privat al acestuia în vederea restituirii 
                    
 
Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 8612/21.09.2011 cu privire la proiectul de  hotărâre nr. 
8613/ 21.09.2011; 
         - Raportul comun  nr. 8614/21.09.2011 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice şi 
Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
          - Raportul nr. 8792/27.09.2011 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 
şi de arhitectură; 
          - Raportul nr. 8793/27.09.2011 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate 
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte; 
           - Raportul nr. 8794/27.09.2011 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement;  
          - Raportul nr. 8811/27.09.2011  al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

 - Raportul nr. 8812/27.09.2011  al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 
servicii publice şi comerţ; 
             - Raportul nr. 8814/27.09.2011  al Comisiei pentru studii   economico-sociale, buget-
finanţe, integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului; 

 - Sentin ţa civil ă nr. 321/2008  pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 6205/2008 
rămasă definitivă şi irevocabilă; 

 - Decizia civil ă nr. 3126/2011  pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul 
nr. 2845/104/2009 , rămasă definitivă şi irevocabilă; 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 41/2001  cu privire la însuşirea de către 
Consiliul Judeţean Olt a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Olt; 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 124/29.11.2007  cu privire la modificarea 
inventarului bunurilor care 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.10 şi art.91 alin.(1) lit.c) din Legea Administra ţiei 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 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.1. (1). Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului Olt în domeniul privat al 
acestuia a  unei suprafeţe de teren de 2.820 m.p. situată în municipiul Slatina str. Ionaşcu nr. 
73, în vederea restituirii. 
                   (2). Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin.(1) sunt cele prevăzute în 
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
        Art.2.  Predarea – primirea imobilului prevăzut la art.1 se va face pe bază de protocol 
încheiat în condiţiile legii între Consiliul Judeţean Olt, prin grija Direcţiei Tehnice şi Investiţii - 
Serviciul Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Transport Judeţean, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi Paraschivescu Corneliu, în termen de 15 zile de la data 
adoptării prezentei hotărâri. 
         
        Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Serviciul Administrarea 
Patrimoniului, U.L.M. şi Transport Judeţean şi Direcţiei Economice, din cadrul  aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Muzeului Judeţean Olt, domnului Paraschivescu 
Corneliu, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt.  
 

PREŞEDINTE  
Paul STĂNESCU 
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 CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                   ANEXA                                                   
 Direc ţia Economic ă                                                                                                            H.C.J. Olt nr. 102/29.09.2011 
 Direc ţia Tehnic ă şi Investi ţii 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
          ale terenului aflat în domeniul public al  jude ţului Olt, propus a fi trecut în domeniul privat al acestuia  

în vederea restituirii 
 

Locul u nde este situat  
terenul 

Administratorul  
Terenului 

Caracteristicile terenului  Nr. de inventar
din H.G. nr.  
1355/2001  
 

Municpiul Slatina,  
str. Ionaşcu, nr. 73, jud. Olt 

Muzeul Judeţean Olt    Suprafaţă : S=2820mp 
 
VECINĂTĂŢI: 
E= Str. Ionaşcu 
V= Dealul Grădişte 
S= Dr. David; Triţă Ilie 
N=Complex Sratulat 

1227 
 
 
 
 
 

 
                               Director Executiv                                                                                                   Director Executiv 
                              Nicolae GUGIU                                                                                                            Iliu ţă NECĂ                             
 
                                                                                                                                                                          
 
                         

                                                       Şef Serviciu 
                                                                                                                                                      Administrarea Patrimoniului,  

                                                               U.L.M. şi Transport Judeţean 
                                                               Costinel NETCU   

 
N.C./N.C./2EX. 


