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HOTĂRÂRE 

 
cu privire la :  

 - trecerea unor  bunuri din domeniul public al jud eţului    
  Olt şi din administrarea Consiliului Jude ţean Olt în   
  domeniul public al unor localit ăţi şi în administrarea  
  Consiliilor locale respective 

 
 

Având în vedere:  
-Expunerea de motive  nr. 2876/24.03.2011 cu privire la Proiectul de 
Hotărâre nr. 2877/ 24.03.2011; 

        -Raportul comun al Direcţiei  T ehnice şi Investiţii, Direcţiei Buget –
Finanţe şi Direcţiei Economice nr. 2878/24.03.2011;        
 -Raportul comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, nr. 3007 /29.03.2011; 

-Raportul comisiei pentru  administraţie publică, juridică , apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 3008 
/29.03.2011; 

-Raportul comisiei pentru   studii economico- sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului 
3011/29.03.2011 ; 

-Raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, servicii 
publice şi comerţ nr. 3003/29.03.2011; 

-Raportul comisiei pentru     muncă, protecţie socială, activităţi sportive 
şi de agrement nr. 3005/29.03.2011 ; 

-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.  157/26.11.2009   prin care s-a 
aprobat:-modificarea  inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
judeţului Olt;-trecerea unor  bunuri din domeniul public al judeţului Olt  şi din 
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administrarea Consiliului Judeţean Olt în domeniul public al unor localităţi şi în 
administrarea Consiliilor Locale respective. 

-Hotărârea Consiliului Local Oporelu nr. 27 din 02.12.20 09 privind 
trecerea unui obiectiv din domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea 
Consiliului Judeţean Olt în domeniul public al comunei Oporelu şi în 
administrarea Consiliului Local Oporelu, judeţul Olt; 

-Hotărârea Consiliului Local  Teslui  nr. 45 din 27.11.2 009 privind 
trecerea unui obiectiv din domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea 
Consiliului Judeţean Olt în domeniul public al comunei Teslui şi în 
administrarea Consiliului Local  Teslui, judeţul Olt; 

-Hotărârea Consiliului Local  Cungrea  nr. 87 din  20.11 .2009 privind 
trecerea unui obiectiv din domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea 
Consiliului Judeţean Olt în domeniul public al comunei Cungrea şi în 
administrarea Consiliului Local  Cungrea, judeţul Olt; 

-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 687/1997  privind contractarea şi 
garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe 
guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a 
satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii 
în intravilanul localităţilor rurale; 

 -Ordinul M.L.P.T.L. nr.1853/11.11.2002  privind organizarea recepţiilor 
la obiectivele de investiţii de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale 
realizate în conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului  nr.687/1997, cu 
modificările ulterioare; 

-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.91 alin.(1) lit.c) şi art.123 alin.(1) 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  JUDEŢEAN  OLT  adopt ă prezenta  hot ărâre. 
 
 
 Art. 1 . Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului Olt  şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Olt  în domeniul public al comunei Oporelu  
şi în administrarea  Consiliului  Local Oporelu  a  bunurilor înscrise în anexa 
nr. 1  la prezenta hotărâre.  
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 Art. 2 . Se aprobă  trecerea din domeniul public al judeţului Olt  şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Olt  în domeniul public al comunei Teslui şi 
în administrarea  Consiliului  Local  Teslui a bunurilor înscrise în anexa nr. 2    
la prezenta hotărâre. 
 Art. 3 . Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului Olt  şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Olt  în domeniul public al comunei  
Cungrea şi în administrarea  Consiliului  Local  Cungrea a bunurilor înscrise în 
anexa nr. 3  la prezenta hotărâre. 
 Art. 4. Poziţiile nr. 1454-1456 din Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al judeţului Olt  însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Olt nr. 41 din 26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 
   Art. 5. Predarea – primirea bunurilor menţionate la art. 1-3 se 
efectuează în termen de 30 de zile  de la data prezentei hotărâri, pe bază de 
protocol încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi Consiliile Locale ale 
localităţilor respective, prin grija  Direcţiei Economice,  Direcţiei Buget - 
Finanţe şi Direcţiei Tehnice şi Investiţii – Serviciul Administrarea Patrimoniului, 
U.L.M. şi Transport Judeţean din cadrul   aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt. 
 Art. 6. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre .  
 Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii,  
Serviciul Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Transport Judeţean,  Direcţiei 
Buget - Finanţe, Direcţiei  Economice, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt , Consiliilor Locale ale comunelor: Teslui, Cungrea şi 
Oporelu în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 

            
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
 
 
 
 
 

              CONTRASEMNEAZĂ    
         SECRETARUL JUDEŢULUI  

           Marin DOBRE 
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