
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
HOTĂRĂRE 

Cu privire la:  
- trecerea unui teren din domeniul public şi  privat al judeţului Olt  în domeniul public al 
municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local  al municipiului Slatina; 
- modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Consiliului judeţean Olt nr. 81/27.05.2010, cu 
modificările ulterioare  

  
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 10541/21.10.2013 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 

10542/21.10.2013; 
- Adresa Primăriei  municipiului Slatina nr. 6850/03.07.2013, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr. 6884/04.07.2013; 
- Adresa Primăriei  municipiului Slatina nr. 8967/05.09.2013, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr. 8973/06.09.2013; 
- Adresa Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor nr. 1568/13.09.2013 înregistrată la 

Consiliul Judeţean Olt sub nr. 9296/13.09.2013; 
           - Raportul comun nr. 10543/21.10.2013 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcţiei 
Economice, Buget – Finanţe şi Arhitectului Şef al Judeţului,  din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Olt; 
           - Raportul nr. 10629/22.10.2013 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
           - Raportul nr. 10643/22.10.2013 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - 
finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

- Hotărârea Consiliului local al municipiului Slatina nr. 455/26.09.2013, cu privire la 
acordul în vederea preluării unei suprafeţe de teren din cadrul imobilului situat în Slatina, str. 
Toamnei, din domeniul public şi privat al judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean 
Olt, în domeniul public al municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local  al municipiului 
Slatina,  înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 9949/03.10.2013; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 81/27.05.2010, cu privire la trecerea unui teren 
din domeniul public  în domeniul privat al judeţului Olt aflat în administrarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi darea acestuia în folosinţă gratuită către Episcopia 
Slatinei şi Romanaţilor, modificată prin Hotărârea Consiliului judeţean Olt nr. 32/24.02.2011; 

În temeiul prevederilor art.10, art.91 alin.(1) lit.c) şi art.97 alin.(1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

  
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e: 



 
Art.1. (1).  Se aprobă  trecerea  unui teren în suprafaţă de 243,51 m.p. situat în municipiul 

Slatina, Str. Toamnei nr. 11, din domeniul public şi privat al judeţului Olt  în domeniul public al 
municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local  al municipiului Slatina, în vederea lărgirii 
căii de acces din str. Toamnei nr.11 în str. Textilistului, după cum urmează:  

a) suprafaţa de 205,60 m.p. se află în domeniul public al judeţului Olt şi în administrarea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 

b) suprafaţa de  37,91 m.p. se află în domeniul privat al Judeţului Olt şi în folosinţa 
gratuită a   Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor. 

    (2). Terenul menţionat la alin.(1) are datele de identificare prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
      Art.2. Predarea – primirea terenului prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol încheiat 
între Consiliul Judeţean Olt, prin Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană 
pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de 
Transport şi Consiliul local al municipiului Slatina, în termen de 15 zile de la data prezentei 
hotărâri. 

 
      Art.3.  – Art.2.(1) din Hotărârea Consiliului judeţean Olt nr.  81/27.05.2010 cu privire la 
trecerea unui teren din domeniul public  în domeniul privat al judeţului Olt aflat în administrarea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi darea acestuia în folosinţă 
gratuită către Episcopia Slatinei şi Romanaţilor, modificată prin Hotărârea Consiliului judeţean Olt 
nr. 32/24.02.2011, se modifică după cum urmează: 

           „Art.2.(1)  Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Episcopia Slatinei şi 
Romanaţilor, persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere, a unui 
teren în suprafaţă de 289,09 m.p. pentru construirea unei biserici”.  

    
     Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcţiei Economice. 
Buget - Finanţe, Arhitectului Şef al Judeţului, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, Consiliului Local al Municipiului Slatina, Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, în 
vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Olt. 

PREŞEDINTE 
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