
Consiliul Local al Municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr. 111/31.03.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: modificarea Hotărârli Consiliului Local al Municipiului Slatina nr.415/20.12.2021 

Consiliul Local al Municipiului Slatina, Intrunitin şedinţa ordinară din data de 31.03.2022. 

Având In vedere: 
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr. 28263/25.03.2022; 
- nota de fundamentare nr. 3098/25.03.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidenţă 

Domeniu Public şi Privat; 
- raportul de specialitate nr. 28332/25.03.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 415/20.12.2021 referitoare la includerea 1n 

inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, a unor imobile — terenuri, situate 1n 
municipiul Slatina:str. Tunari, str. Cuza Vodă, str. Artileriei, str. N. Iorga, Aleea Infrăţirii, str. Elena Doamna, 
Aleea Violetei, str. Drăgănesti, str. Primăverii, str. Centura Basarabilor, str. Mihai Eminescu, str. Crisan; 

- adresa nr. 21219/03.03.2022 a Instituţiei Prefectului — Judeţul Olt Inregistrată la Consiliul Local Slatina 
sub nr. 48/07.03.2022 şi la Direcţia Administrare Patrimoniu sub nr. 2429/09.03.2022, 

- prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina; 
- prevederile art. 354 alin. (1) si (2) coroborte cu prevederile art. 357 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
in temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. c, şi art. 139 alin (3) lit. g) coroborat cu prevederile art. 196 

alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂSTE: 

ART. I. - Se modifică Art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 415/20.12.2021, 
1n sensul excluderii pct. 17, şi va avea următorul cuprins: 

" Art. 1. - Se aprobă includerea 1n inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, a unor 
imobile- terenuri situate In intravilanul municipiului Slatina, identificate după cum urmează: 

/) - teren In suprafaţă de 4,80 mp, situat i"n municipiul Slatina, strada Tunari, adiacent blocului 1AB, sc. A, 
ap. 3, cu vecinătăţile: - Nsi S — trotuar bloc 1AB, sc. A, din strada Crizantemei; - E - bloc 1AB sc. A din strada 
Tunari,- V— domeniu public al municipiului Slatina (parcare); 

2) - teren in suprafaţă de 5,85 mp, situat în municipiul Slatina, strada Tunari, adiacent blocului FB 27, sc. C, 
ap. 3, cu vecinătăţile: N şi S - trotuar bloc FB27, sc. B, ap. 3; - E - domeniu public al municipiului Slatina ( spaţiu 
verde adiacent blocului FB27, sc. C); - V— bloc FB27, sc. C, ap. 3 

3) — teren In suprafaţă de 4,08 mp, situat fn municipiul Slatina, strada Cuza Vodă, adiacent părţii de nord a 
blocului 6C, sc. A, ap.11, cu vecinătăţile: - N - domeniu public al municipiului Slatina; -S - bloc 6C din str. Cuza 
Vodă; - E şi V - trotuar bloc 6C sc. A din str. Cuza Vodă; 

4) - teren in suprafaţă de 3,63 mp, situat în municipiul Slatina, strada Cuza Vodă, adiacent părţii de nord a 
blocului 13, sc. A, ap. 2, cu vecinătăţile: - N - domeniu public al municipiului Slatina;- S - bloc 13 din str. Cuza 
Vodă; - E şi V - trotuar bloc 13 sc. A din str. Cuza Vodă 

5) - teren in suprafaţă de 4,20 mp, situat in municipiul Slatina, strada Artileriei, adiacent părţii de est a 
blocului 5, sc. A, ap. 2, cu vecinătăţile: - N şi S - trotuar bloc; - E — teren domeniu public al municipiului Slatina;-
V— bloc 5, sc. A, ap.2 din str. Artileriei; 

6) - teren in suprafaţă de 3,51 mp, situat in municipiul Slatina, strada Nicolae Iorga, adiacent blocului 9, sc. 
A, ap.11, jud. Olt, cu vecinătăţile: - N şi S - trotuar bloc 9, sc. A, ap.11 ; -E- bloc 9, sc. A, ap.11; -V teren domeniu 
public; 

7) - teren in suprafaţă de 2,64 mp, situat in municipiul Slatina, Aleea tnfrăţirii, adiacent părţii de est a blocului 
FBI, sc. E, ap. 3, cu vecinătăţile:- N şi S - trotuar bloc FB1 sc. E din Aleea E - domeniu public al 
municipiului Slatina; - V - bloc FB1, sc. E, ap. 3 din Aleea infrăţirii 



8) Teren in suprafaţă de 3,0 mp, situat fn municipiul Slatina, Aleea Infrăţirii, adiacent părţii de vest a 
blocului FB1, sc. D, ap. 4, identificat prin vecinătăţile: - N - alee acces bloc FB1, sc. D; - S - trotuar bloc FB1, sc. 
D din Aleea infrăţirii; -E - bloc FBI, sc. D, ap. 4 din Aleea inftăţirii; -V- domeniu public al municipiului Slatina 
(spaţiu verde adiacent blocului FB1, sc. D 

9) - teren in suprafaţă de 6,42 mp, situat in municipiul Slatina, strada Elena Doamna, adiacent părţii de vest a 
blocului 3, sc. A, ap. I, cu vecinătăţile: N - bloc 3 din strada Elena Doamna; S - spaţiu verde; -E si V - trotuar 
bloc 3 din strada Elena Doamn 

10) - terentn suprafaţă de 5,25 mp, situat i"n municipiul Slatina, strada Elena Doamna, adiacent părţii de sud a 
blocului 2, sc. A, ap. 1, cu vecinătăţile: - N - bloc 2, sc. A din strada Elena Doamna; - Ssi E - domeniu public; V - 
trotuar bloc; 

II) - terenin suprafaţă de 16,0 mp, situat fn municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu, adiacent blocului 
12, sc. B, ap. I, cu vecinătăţile: N- E şi S - domeniul public al municipiului Slatina (trotuar pietonal); - V- bloc 12, 
sc. B, ap. 1; - N- spaţiu comercial, 

12) - teren in suprafaţă de 2,0 mp, situat in municipiul Slatina, Aleea Violetei, adiacent părţii de est a blocului 
2A, sc. A, ap. 14, cu vecinătăţile: - N - trotuar bloc 2A, sc. A din Aleea Violetei; - S şi V -bloc 2A din Aleea Violetei; 
E - domeniul public al municipiului Slatina 

13) teren in suprafaţă de 3,6 mp, situat în municipiul Slatina, strada Drăgănesti, adiacent părţii de nord a 
blocului P3, sc. A, ap. 2, cu vecinătăţile: -N- domeniu public al municipiului Slatina (parcare); -S si E - bloc P3, sc. 
A; - V -trotuar bloc 

14) - teren 1n suprafaţă totală de 57 mp situat in municipiul Slatina, strada Primăverii, i"n spatele blocului FA7, 
aferent amplasamentului de trei garaje, cu vecinătăţile: N - post trafo; - S - domeniu public al municipiului Slatina 
(parcare); - E - cămin nefamilisti; - V- domeniu public al municipiului Slatina (alee carosabilă in spatele blocului 
FA7), compus din trei loturi aferente fiecărui garaj (5,25 mpx3,6 mp 

15) -teren 1n suprafaţă totală de 98 mp, situat i"n municipiul Slatina, strada Centura Basarabilor, In spatele 
blocului 14, aferent amplasamentului de sase garaje, identificat prin vecinătăţile: N - domeniu public al 
municipiului Slatina (loc de joacă pentru copii); - S - domeniu public al municipiului Slatina (alee carosabilă in 
partea de nord a blocului 14 ); - E - domeniu public al municipiului Slatina, adiacent blocului D12; - V - domeniu 
public al municipiului Slatina, adiacent blocului IC12, 

16) - teren in suprafaţă totală de 60 mp, situat i"n municipiul Slatina, strada Mihai Eminescu, adiacent părţii de 
sud a imobilului din strada Lipscani nr. 9, identificat prin vecinătăţile: - N - V- imobil str. Lipscani nr. 9; - Est - 
imobil proprietate privată cu număr cadastral 2983; - S-E- strada Mihai Eminescu; - V - imobil cu număr 

cadastral 58064" 
ART. II. - Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 415/20.12.2021, se modifică 

potrivit anexei la prezenta hotărâre. 

ART. III. - Se modifică art. 2 din Hotărărea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 415/20.12.2021, 
şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 2. - Se completează anexa nr. 3 la Hotărdrea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 130/2020 
prin care a fost aprobat inventarul actualizat al bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, cu 
bunurile imobile menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre, de la poziţia 1143 la poziţia 1158, potrivit anexei ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre." 

ART. IV. - Rămân neschimbate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Slatina nr. 415/20.12.2021. 

ART. V. - 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; 

-Iiire---Offa=,Administrare Patrimoniu. 
‘-, 

Preşedinte de şedinţă, 

ILIE ViOleta Castina 

Hotărărea a fost adoptată cu 21 voturi „PENTRU". 
21- consilieri prezenţi 

0 - consilieri absenţi 

21 - consilieri 1n funcţie. 

Contrasemneaz , 
Secretar general al mu i ipiului Slatina 

Mihai - Io ITA 



Anexâ la HCL nr.111/31.03.2022 

SITUAŢIA 

imobilelor - terenuri, ce se includ in inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, prin completarea anexei nr. 3 la 

H.C.L. nr. 130/02.06.2020 

Nr. 
Crt. 

Cod de 
clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 

Valoare 
de 
inventar 

- lei 

Denumire 
act de 

proprietate 
sau alte acte 
doveditoare 

1143 Teren 1n suprafaţă de 4,80 mp (1,2x4,0), 
situat 1n municipiul Slatina, strada Tunari, 
adiacent blocului 1AB, sc. A, ap. 3 

Terenul este identificat prin vecinătăţile: 

- N şi S - trotuar bloc 1AB;- E - bloc 1AB sc. A, ap. 3 
din strada Tunari;- V - domeniu public al municipiului 
Slatina (parcare) 

2021 1 

1144 Terenin suprafaţă de 5,85 mp, situat in 
municipiul Slatina, strada Tunari, adiacent 
blocului FB 27, sc. C, ap. 3 

Terenul este identificat prin vecinătăţile: 

- N şi S - trotuar bloc FB27, sc. B, ap. 3; - E - domeniu 
public al municipiului Slatina ( spaţiu verde adiacent 
blocului FB27, sc. C); - V -bloc FB27, sc. C, ap. 3 

2021 1 

1145 Terenin suprafaţă de 4,08 mp, situat 1n 
municipiul Slatina, strada Cuza Vodă, adiacent 
părţii de nord a blocului 6C, sc. A, ap. 11 

Terenul este identificat prin vecinătăţile: 

- N - domeniu public al municipiului Slatina; -S - bloc 
6C din str. Cuza Vodă; - E şi V - trotuar bloc 6C sc. A 
din str. Cuza Vodă 

2021 1 

1146 Teren in suprafaţă de 3,63 mp, situat 1n 
municipiul Slatina, strada Cuza Vodă, adiacent 
blocului 13, sc. A, parter, ap. 2 

Terenul este identificat prin vecinătăţile: 

- N - domeniu public al municipiului Slatina, S - bloc 
13, sc. A, parter, ap. 2; - E şi V - trotuar bl. 13, sc. A, 
ap. 2 din str. Cuza Vodă 

2021 1 

1147 Terenln suprafaţă de 4, 20 mp, situatin 
municipiul Slatina, strada Artileriei, adiacent 
blocului 5, sc. A, parter, ap. 2 

Terenul este identificat prin vecinătăţile: 

- N şi S - trotuar bloc 5, sc. A, ap. 2; - E - domeniu 
public - spaţiu verde adiacent blocului 5, sc. A; -V - 
bloc 5, sc. A, parter, ap. 2. 

2021 1 

1148 Terenln suprafaţă de 3,51 mp (1,3 
mx2,7m) situat In municipiul Slatina, strada 
Nicolae 1orga, adiacent blocului 9, sc. A, ap.11 

Terenul este identificat prin vecinătăţile: 

- N şi S - trotuar bloc 9, sc. A, ap.11; 
- E- bloc 9, sc. A, ap.11; - V - teren domeniu public; 

2021 1 

1149 Teren In suprafaţă de 2,64 mp, situat 1n 
municipiul Slatina, Aleea infrăţirii, adiacent 
părţii de est a blocului FB1, sc. E, ap. 3, 

Terenul este identificat prin vecinătăţile: 

- N - domeniu public al municipiului Slatina; - V - bloc 
FB1, sc. E din Aleea infrăţirii; - N şi S - trotuar bloc 
FB1 sc. E din Aleea infrăţirii 

2021 1 

1150 Teren 1n suprafaţă de 3,0 mp, situatin 
municipiul Slatina, Aleea infrăţirii, adiacent 
părţii de vest a blocului FB1, sc. D, ap. 4 

Terenul este identificat prin vecinătăţile: 

- N - alee acces bloc FB1, sc. D; - S - trotuar bloc 
FB1, sc. D din Aleea infrăţirii; -E - bloc FB1, sc. D, 
ap. 4 din Aleea infrăţirii; -V- domeniu public al 

2021 1 



municipiului Slatina (spaţiu verde adiacent blocului 
FB1, sc. D 

1151 Teren în suprafaţă de teren 1n suprafaţă de 
6,42 mp, situat în municipiul Slatina, strada 
Elena Doamna, adiacent părţii de vest a 
blocului 3, sc. A, ap. 1 

Terenul este identificat prin vecinătăţile: 

N — bloc 3 din strada Elena Doamna; 
- S — spaţiu verde; -E şi V - trotuar bloc 3 din strada 
Elena Doamna 

2021 1 

1152 Teren 1n suprafaţă de 5,25 mp, situat in 
municipiul Slatina, strada Elena Doamna, 
adiacent părţii de sud a blocului 2, sc. A, ap. 1 

Terenul este identificat prin vecinătăţile: 

- N şi E - bloc 2, sc. A, ap. 1 din strada Elena Doamna;-
S şi V — domeniu public (trotuar); 

2021 1 

1153 Teren 1n suprafaţă de 16,0 mp, situat în 
municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu, 
adiacent blocului 12, sc. B, ap. 1 

Terenul este identificat prin vecinătăţile: 

- N — E şi S - domeniul public al municipiului Slatina 
(trotuar pietonal); - V — bloc 12, sc. B, ap. 1; 
- N — spaţiu comercial, 

2021 1 

1154 Teren 1n suprafaţă de 2,0 mp, situat in 
municipiul Slatina, Aleea Violetei, adiacent 
părţii de est a blocului 2A, sc. A, ap.14 

Terenul este identificat prin vecinătăţile: 

- N şi S - trotuar bloc 2A, sc. A din Aleea Violetei; - V 
— bloc 2A din Aleea Violetei; E — domeniul public al 
municipiului Slatina 

2021 1 

1155 Teren 1n suprafaţă de 3,6 mp, situat în 
municipiul Slatina, strada Drăgăneşti, adiacent 
părţii de nord a blocului P3, sc.A, ap. 2 

Terenul este identificat prin vecinătăţile: 

-N — domeniu public al municipiului Slatina (parcare); 
-S şi E - bloc P3, sc. A; - V -trotuar bloc 

2021 1 

1156 Teren 1n suprafaţă de 57 mp situat în 
municipiul Slatina, strada Primăverii,In spatele 
blocului FA7 

Terenul este identificat prin vecinătăţile: 

N - post trafo; - S — domeniu public al municipiului 
Slatina (parcare);- E - cămin nefamilişti; V — domeniu 
public al municipiului Slatina (alee carosabilă în spatele 
blocului FA7) 
Pe teren sunt edificate trei garaje 

2021 I 

1157 Teren 1n suprafaţă totală de 98 mp, situat 1n 
municipiul Slatina, strada Centura Basarabilor, 
în spatele blocului 14, aferent amplasamentului 
de şase garaje 

Terenul este identificat prin vecinătăţile: 

N - domeniu public al municipiului Slatina (loc de 
joacă pentru copii);-S-domeniu public al municipiului 
Slatina (alee carosabilă 1n partea de nord a blocului 
14);- E - domeniu public al municipiului Slatina, 
adiacent blocului D12);-V- domeniu public al 
municipiului Slatina adiacent blocului 1C12) 
Pe teren se afiă un amplasament de 6 garaje 

2021 1 

1158 Teren 1n suprafaţă de 60 mp, situat 1n 
municipiul Slatina, strada Mihni Eminescu, 
adiacent părţii de sud a imobilului din strada 
Lipscani nr. 9 

Terenul este identificat prin vecinătăţile: 

- N - V — imobil str. Lipscani nr. 9; - Est — imobil 
proprietate riyatăş,cu număr cadastral 2983; - S-E-
strădaiViih'ai' iift6eu• - V - imobil cu număr cadastral 
58064 

2021 1 

's • 

Treşedinte de§ed ţa, 

ILJE Viţdeta.'C Wina 


