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Nr. 182/ 31.05.2022 

HOTĂRĂRE 

Referitoare la: prelungirea termenului de atribuire 1n folosinţă gratuită către S.C. LOCTRANS 
S.A. Slatina a spaţiului 1n suprafaţă utilă de 40,33 mp, ce aparţine domeniului privat al 
municipiului Slatina, situat la parterul blocului FA21 din municipiul Slatina, b-dul A. I. Cuza, 
nr. 22, jud. Olt. 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLAT1NA, Intrunit 1n şedinţă ordinară din data 
de 31.05.2022. 

Avănd 1n vedere: 
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 66384/26.05.2022; 
- nota de fundamentare nr. 6072/26.05.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu - Biroul 

Administrare Contracte; 
- raportul de specialitate nr. 66389/26.05.2022 al Compartimentului juridic - contencios; 
- solicitarea nr. 920/29.04.2022 a S.C. LOCTRANS S.A. Slatina, Inregistrată la Directia 

Administrare Patrimoniu sub nr. 4535/29.04.2022, privind prelungirea termenului de atribuire 1n 
folosinţă gratuită a spaţiului 1n suprafaţă utilă de 40,33 mp; 

- prevederile Contractului de comodat nr. 3/28.06.2017 ; 
- faptul că, spaţiul cu destinaţia de punct de lucru pentru eliberare abonamente, 1n suprafaţă utilă 

totală de 40,33 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, situat la parterul blocului 
FA21 din municipiul Slatina, b-dul A. I. Cuza, nr. 22, jud. Olt, compus din: - spaţiu deservire 1n 
suprafaţă utilă de 32,79 mp; - depozit 1n suprafaţă utilă de 6,06 mp; - hol 1n suprafaţă utilă de 1,56 
mp, identificat cu număr cadastral 53544-C1-U16 a fost atribuit 1n folosinţă gratuită către S.C. 
LOCTRANS S.A, pe o durată de un an potrivit H.C.L. ir. 186/27.05.2021, cu valabilitate până la 
28.06.2022; 

- prevederile art. 108 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină şi al Comisiei pentru Invăţământ, sănătate, 

familie şi protecţia copilului din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina;. 
in temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „c" şi alin. 6, lit. „b", art. 139 alin. (3) „g", 

precum şi ale art.196 alin.(1) lit. „a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE : 

Art. 1. - Se aprobă prelungirea termenului de atribuire 1n folosinţă gratuită către S.C. 
LOCTRANS S.A. Slatina, a spaţiului 1n suprafaţă utilă totală de 40,33 mp, ce aparţine domeniului 
privat al municipiului Slatina, situat la parterul blocului FA21 din municipiul Slatina, b-dul A. I. 
Cuza, nr. 22, jud. Olt, compus din: - spaţiu deservire 1n suprafaţă utilă de 32,79 mp; - depozit 1n 
suprafaţă utilă de 6,06 mp; - hol 1n suprafaţă utilă de 1,56 mp, identificat cu număr cadastral 
53544-C1-U16, 1n vederea utilizării ca punct de lucru pentru eliberare abonamente. 

Art. 2. Prelungirea termenului de atribuire 1n folosinţă gratuită a spaţiului menţionat la art. 1 
din prezenta hotărâre, se face pe o durată de 1 an, cu Incepere de la data de 29.06.2022 până la data 
de 28.06.2023. 



Art. 3. Direcţia Administrare Patrimoniu, prin compartimentul de specialitate cu atribuţii 1n 
administrarea contractelor, va Incheia actul adiţional la contractul de comodat nr. 3/28.06.2017, 
Incheiat cu S.0 LOCTRANS S.A Slatina, 1n termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei 
hotărârii. 

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. LOCTRANS S.A. Slatina, strada Crişan, nr. 33, jud. Olt. 

re0-111fe dşdinţă, 

, 

I s, 

Contrasemhejază, 
Secretar general al mu'nicipiului Slatina 

Mihai - IOn IDITA 

Hotărârea a_lost'adoptată cu 18 voturi „PENTRU". 
18 - consilieri prezenţi 

3 - consilieri absenţi 
21 - consilieri In funcţie. 


