
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

               
HOTĂRÂRE 

 
cu privire la trecerea unui imobil din domeniul public în domeni ul privat al jude ţului 
Olt,  în vederea restituirii 
 

Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 10482/17.11.2011 cu privire la proiectul de  hotărâre nr.  

10483/17.11.2011; 
- Sentin ţa civil ă nr. 74/2011  pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 

2189/104/2010 rămasă definitivă şi irevocabilă, investită cu formulă executorie prin 
Încheierea din data de 31.10.2011;  
           - Raportul comun  nr. 10484/17.11.2011  al Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi Direcţiei 
Economice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
           - Raportul nr. 10678/22.11.2011 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 
servicii publice şi comerţ; 
           - Raportul nr. 10679/22.11.2011 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate 
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte; 
           - Raportul nr. 10680/22.11.2011  al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement;  
           - Raportul nr. 10681/22.11.2011  al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
           - Raportul nr. 10683/22.11.2011  al Comisiei pentru studii   economico-sociale, buget-
finanţe, integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului; 

- 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; 

-Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 124/2007  cu privire la modificarea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt; 

- 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 în domeniul privat  al judeţului Olt a 
imobilului Complex Muzeal „Nicolae Titulescu” – Casa Memorială N. Titulescu situat în 
comuna Nicolae Titulescu, judeţul Olt şi a terenului aferent în suprafaţă de 12.470 m.p., în 
vederea restituirii către Academia Română. 
                  (2). Datele de identificare a imobilului prevăzut la alin.(1) sunt  prevăzute în 
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
        Art.2.  Predarea – primirea imobilului prevăzut la art.1 se  face pe bază de protocol 
încheiat 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 Academia Română, în termen de 30 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, în vederea 
aducerii la îndeplinire, Academiei Române, Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt.  
 
 

PREŞEDINTE  
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                          SECRETAR AL JUDE ŢULUI  

                                                                           Marin DOBRE 
 

 
 
 
 
 
 
Slatina, 24.11.2011 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                      ANEXA                                                 
                                                                                     la Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt 
                                                                                                                                                          Nr. 128/24.11.2011 

 
DATELE DE IDENTIFICARE 

ale    imobilului propus a fi scos din domeniul pub lic al jude ţului  Olt  
 
Locul unde este situat  
imobilul 

Persoana  
juridic ă care 
administreaz ă imobilul 

Caracteristicile tehnice ale  
imobilului 
 

Nr. de inventar  
din H.G. nr. 
1355/2001 şi 
HCJ 124/2007 

Codul de  
clasificare 
a imobilului  

Comuna Nicolae Titulescu 
judeţul Olt 

Muzeul Judeţean Olt  COMPLEX MUZEAL «NICOLAE 
TITULESCU – CASA MEMORIALĂ N. 
TITULESCU (D+P+1+M) 
Sc=216.00 mp ; Sd=545.00 mp. 
Vecinătăţi: E= Râul Dorofei, N=Dima Paul, 
V= DJ, S= Gheorghe Ion, 
 Teren afferent = 13004,00 mp – din care 
se restituie 12.470 mp, restul de 534 mp 
rămânând în domeniul public al 
Jude ţului Olt .  

1237 1.6.2. 
 
 
 
 
 

Comuna Nicolae Titulescu      Muzeul Judeţean Olt ÎMPREJMUIRE 1238 1.6.3.1. 
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