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HOTĂRÂRE 
cu privire la aprobarea preluării în administrarea Consiliului Judeţean Olt a 
unor terenuri pentru realizarea parcărilor prevăzute în documentaţia tehnică 
aferentă lucrărilor de reabilitare şi modernizare  pentru  proiectul „Reabilitarea 
şi modernizarea drum judeţean DJ 677, limită judeţ Vâlcea - Piatra Olt”  finanţat 
în cadrul POR 2007-2013 
 
Având în vedere: 
         - Expunerea de motive  nr.10520/17.11.2011 cu privire la Proiectul de 
Hotărâre nr. 10521/17.11.2011; 
         - Raportul nr. 10522/17.11.2011 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii  şi 
Serviciului DezvoltareRegională; 
          - 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 Comisiei pentru studii economico- 
sociale, buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului;              
             - Raportul nr. 10684/22.11.2011 al Comisiei pentru organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia 
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

 - Prevederile Programului Opera ţional Regional 2007-2013,  Axa 
prioritar ă 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, 
domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de 
centură’’;  

 - Proiectul tehnic de execu ţie „Reabilitarea şi modernizarea drum 
judeţean DJ 677, limită judeţ Vâlcea - Piatra Olt”; 
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 - Contractul de finantare nr. 655/25.03.2010 încheiat între Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Unitatea Administrativ Teritorială, Judeţul 
Olt;  

 - Hotărârea Consiliului Local al ora şului  Piatra Olt nr. 65/07.10.2011 
privind aprobarea preluării în administrare de către Consiliul Judeţean Olt a 
unor terenuri;  

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ple şoiu nr. 43/28.10.2011 
privind aprobarea preluării în administrare de către Consiliul Judeţean a unor 
terenuri;  

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Cîrlogani nr. 34 /31.10.2011  
cu privire la: aprobarea preluării în administrare de către Consiliul Judeţean Olt 
a unui teren, necesar pentru realizarea unei parcări aferente obiectivului 
„Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 677 Cîrlogani - Piatra Olt” pe 
perioada realizării obiectivului de investiţii în cadrul proiectului prioritar a 
Programului Operaţional Regional 2007-2013; 

- Prevederile  art.91 alin.(1) lit.b) şi lit.e), alin.(3) lit.f) şi alin.(6) lit.a) şi 
lit.c)  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- Dispozi ţiile  art.861 alin(3), art.866 art.867 şi art.868 cod civil, 
 
În temeiul prevederilor , art.97 alin(1) din Legea Administra ţiei Publice 

Locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
            CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  adopt ă prezenta hot ărâre: 
 

Art.1. (1). Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Olt 
a terenurilor necesare realizării a două parcări aferente obiectivului 
„Reabilitarea şi modernizarea drum judeţean DJ 677, limită judeţ Vâlcea - 
Piatra Olt”  finanţat în cadrul POR 2007-2013 după cum urmează: 

a) teren în suprafaţă de 1.800 mp. care aparţine domeniul public al 
oraşului Piatra Olt, poz. 5 din anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 
1355/2001cu modificările şi completările ulterioare , cu următoarele vecinătăţi: 

- N - Consumcoop Piatra Olt 
- E - DJ 677 (str. Victoriei) 
- S - Preda Aurel 
- V - Staţie CFR 
b) teren în suprafaţă de 1.800 mp. care aparţine domeniul privat al 

oraşului Piatra Olt, poz. 295 din Hotărârea Consiliului Local nr. 26/07.06.2010, 
cu următoarele vecinătăţi: 

- N - Cale ferată 
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- E - DJ 677 (DC 383) 
- S - Cosma Ştefan 
- V - Ciobanu Adrian 

                     (2). Predarea – primirea terenurilor prevăzute la alin. (1)  se va 
face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al Oraşului Piatra Olt şi 
Consiliul Judeţean Olt, prin grija Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Serviciul Tehnic, 
Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în 
termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
 

 Art.2. (1). Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Olt 
a terenurilor necesare realizării a trei parcări aferente obiectivului „Reabilitarea 
şi modernizarea drum judeţean DJ 677, limită judeţ Vâlcea - Piatra Olt”  finanţat 
în cadrul POR 2007-2013 după cum urmează: 

a) teren în suprafaţă de 950 mp. care aparţine domeniul public al comunei 
Pleşoiu, sat Arceşti Cot, poz. 133 din anexa nr.63 la Hotărârea Guvernului  nr. 
1355/2001, cu modificările şi completările ulterioare cu următoarele vecinătăţi: 

- N - DJ 677  
- E - Dorobanţu Dumitru şi Dumitru Iulian 
- S - Bălţoi Octavian 
- V - DN 64 
b) teren în suprafaţă de 1.000 mp. care aparţine domeniul public al 

comunei Pleşoiu, sat Arceşti, tarlaua Zăvoi, poz. 250 din anexa nr. 63 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001, cu modificările şi completările ulterioare 
cu următoarele vecinătăţi: 

- N - DJ 677  
- E - HC 856 
- S - HC 856 
- V - De 853 
c) teren în suprafaţă de 1.800 mp. care aparţine domeniul public al 

comunei Pleşoiu, sat Arceşti Cot, tarlaua 85, cu următoarele vecinătăţi: 
- N - Teren Primărie  
- E - DJ 677 
- S - Hotar Găneasa 
- V - Teren Primărie 

                     (2). Predarea – primirea terenurilor prevăzute la alin. (1)  se  face 
pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al comunei Pleşoiu şi Consiliul 
Judeţean Olt, prin grija Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Serviciul Tehnic, Investiţii, 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în termen de 15 
zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
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 Art.3. (1). Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Olt 
a terenului necesar realizării unei parcări aferente obiectivului „Reabilitarea şi 
modernizarea drum judeţean DJ 677, limită judeţ Vâlcea - Piatra Olt”  finanţat în 
cadrul POR 2007-2013, după cum urmează: 

a) teren în suprafaţă de 1.800 mp. care aparţine domeniul public al 
comunei Cîrlogani, poz. 140 din anexa nr.20 la Hotărârea Guvernului  nr. 
1355/2001, cu modificările şi completările ulterioare , cu următoarele vecinătăţi: 

- N - pârâul Beica  
- E - Manolache Gheorghe 
- S - pârâul Beica  
- V - DJ 677 

                     (2). Predarea – primirea terenului prevăzut la alin. (1)  se va face 
pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al comunei Cîrlogani şi 
Consiliul Judeţean Olt, prin grija Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Serviciul Tehnic, 
Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în 
termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
 

  Art.4. Preluarea în administrare a terenurilor prevăzute la art.1, art.2 şi 
art.3 se face pe perioada realizării obiectivului de investiţii şi timp de 5 ani după 
expirarea perioadei de implementare a proiectului. 
 
           Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii - 
Serviciul Tehnic, Investiţii, Serviciului Dezvoltare Regională, din cadrul  
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Consiliului Local al 
Oraşului Piatra Olt, Consiliului Local al comunei Pleşoiu şi Consiliului Local al 
comunei Cîrlogani în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean  şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  

 
PREŞEDINTE  

Paul STĂNESCU 
 
 
 

   
                                                      
                        CONTRASEMNEAZĂ  

      Secretar al Judeţului                                                                              
            Marin DOBRE 

Slatina, 24.11.2011 
Nr.136 
A.E./2ex 


