
                
 
     
 
 
 
 

 
 
  

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  solicitarea transmiterii unor bunuri aparţinând domeniului 

public al statului şi aflate în concesiunea  Companiei Naţionale 
„Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” SA Giurgiu,  din administrarea 

Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Judeţean Olt 
 
 
  

Având în vedere: 
 expunerea de motive nr. 144/08.01.2014  cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.145/08.01.2014 ; 
 raportul comun nr. 146/08.01.2014 al Direcției Buget-Finanțe, Direcției 

Tehnice și Investiții, Serviciului Dezvoltare Regională;  
 raportul nr.228/09.01.2014 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 

buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului; 

 raportul nr. 227/09.01.2014 al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii;  

 Prevederile Ordonanței Guvernului  nr.22/1999  privind administrarea 
porturilor și a căilor navigabile , utilizarea infrastructurilor de transport 
naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților 
de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, republicată; 

 Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 
ulterioare. 
 
În temeiul prevederilor   art.91, alin.(1), lit.b)  și  art.97 alin.(1) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Solicită transmiterea unor bunuri, având datele de identificare 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din  prezenta hotărâre, aparţinând 



domeniul public al statului şi aflate în concesiunea Companiei Naţionale 
„Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” SA Giurgiu din administrarea 
Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Judeţean Olt. 

 
Art.2.  În cadrul Consiliului Judeţean Olt se va înfiinţa “Administraţia  

portuară „ prin Hotărâre de Guvern. 
 

Art.3. Administraţia portuară înfiinţată conform art.2. va respecta 
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi 
a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând 
domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în 
porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată. 

 
Art. 4. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Olt să 

reprezinte Consiliul Judeţean Olt în toate demersurile aferente aplicării prezentei 
hotărâri. 

 
Art.5. Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/19.09.2013 se 

revocă. 
 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului dezvoltare regională, 

Direcţiei Economice, Buget-Finanțe, Direcției Tehnice și Investiții, serviciului 
Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor 
Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport  din cadrul 
aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt,  pentru aducere la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerului 
Transporturilor  şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

 
       PREŞEDINTE, 

Paul STĂNESCU  
 
 
 

   Contrasemnează ,  
Secretar al Judeţului, 

                                                   Marin DOBRE 
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