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Nr. 102/15.03.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: darea acordului pentru Incetarea conventiei de constituire a dreptului de servitute în 
vederea utilităţii viitoare, în favoarea CEZ Distribuţie S.A. 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n şedinţa extraordinară din data de 
15.03.2022. 

Avănd în vedere: 
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 21050/14.03.2022 la proiectul de 

hotărăre; 
- nota de fundamentare nr. 2580/14.03.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidenţă Domeniu 

Public şi Privat; 
- raportul de specialitate nr. 21057/14.03.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- Hotărărea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 182/27.05.2014; 
- Convenţia de constituire a unui drept de servitute 1n vederea utilizării viitoare, autentificată sub nr. 

436/04.06.2014 de notar public — Veronica Constantinescu 
- Cartea funciară nr. 54977 a UAT Slatinaln care este Inscris imobilul - teren 1n suprafaţă de 48000 mp; 

- Cartea funciară nr. 54976 a UAT Slatina 1n care este Inscris imobilul - teren 1n suprafaţă de 2618 mp; 
- Cartea funciară nr. 57909 a UAT Slatina 1n care este Inscris imobilul - teren 1n suprafaţă de 817 mp; 
- avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina, 
1n conformitate cu prevederile art.129 alin. (14) coroborate cu prevederile art. 139 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 

lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂSTE: 

Art. 1. - Se dă acordul de principiu, pentru Incetarea Convenţiei de constituire a unui drept de servitute 
in vederea utilităţii viitoare, Incheiată Intre UAT Municipiul Slatina şi S.C. Cez Distribuţie S.A., 
autentificată sub nr.436/04.06.2014 de notar public — Veronica Constantinescu, şi radierea acesteia din 
cărţile funciare 1n care sunt Inscrise imobilele — terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului 

Slatina, asupra că.'rora s-a constituit dreptul de servitute 1n favoarea S.C. CEZ Distribuţie S.A., 

identificate astfel: 
- teren in suprafaţă de 48000 mp, identificat cu număr cadastral 54977 inscris în Cartea funciară nr. 

54977 a UAT Slatina, situat in municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169; 
- teren in suprafaţa de 2618 mp, identificat cu număr cadastral 54976, inscris in Cartea funciară nr. 

54976 a UAT Slatina, situat in municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169; 

- teren in suprafaţă de 817 mp, identificat cu număr cadastral 55909, inscris in Cartea funciară nr. 

55909 a UAT Slatina, situat in municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169; 
Art.2. - Pe data prezentei hotărări, Isi Incetează efectele Hatărârea Consiliului Local al Municipiului 

Slatina nr. 182/27.05.2014. 
Art.3. - Direcţia Administrare Patrimoniu, va Intreprinde demersurile necesare 1n vederea radierii 

Convenţiei de constituire a unui drept de servitute in vederea utilităţii viitoare, autentificată sub 
nr.436/04.06.2014 de notar public — Veronica Constantinescu, din Cărţile funciare numerele: 54977; 

54976 şi 55909 ale UAT Slatina. 



Art.4. - Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

Municipiului Slatina şi se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul Municipiului Slatina; 
- Direcţia Administrare Patrimoniu; 
- S.C. CEZ Distribuţie S.A. - Craiova, strada Brestei nr. 2, jud. Dolj. 

Preşedbit de şedinţă, Contrasemnează, 

,;` ILIE Yiojeta Cristina Secretar general al municipiului Slatina 
Mihai - Iow6ITA 

• 

otărărea a fost adoptată cu20 voturi „PENTRU". 
20 - consilieri prezenţi 

A - consilieri absenţi 

21 - consilieri 1n funcţie. 


