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Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU". 
18 - consilieri prezenţi 
3 - consilieri absenţi 

21 - consilieri 1n funcţie. 

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.187/31.05.2022 
HOTĂRĂRE 

Referitoare la: aprobarea procesului - verbal de constatare a neindeplinirii investiţiei "parcare 
publică", pe terenul aferent părţii din imobilul situat 1n municipiul Slatina, strada Zmeurei nr. 
9B, jud. Olt. 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit 1n şedinţa ordinară din data de 
31.05.2022. 

Având In vedere: 
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr. 67931/31.05.2022; 
- nota de fundamentare nr. 6256/31.05.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidenţă Domeniu 
Public şi Privat; 
- raportul de specialitate nr. 67936/31.05. 2022 al Compartimentului juridic, contenccios; 
- Hotărarea Consiliului Judeţean Olt nr. 131/29.08.2019 cu privire la aprobarea cererii Consiliului Local al 
Municipiului Slatina privind solicitarea de transmitere din domeniul public al judetului Olt şi din administrarea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 1n domeniul public al municipiului Slatina, a 
unor părţi din imobilul situatin municipiul Slatina, strada Zmeurei nr. 9B, jud. Olt; 
- protocolul de predare-primire Inregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 10438/18.09.2019 şi la Consiliul 
Local al Municipiului Slatina sub nr. 12728/19.09.2019; 
- procesul - verbal de constatare inregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 4717/27.04.2022 şi la Consiliul 
Local al Municipiului Slatina - Direcţia Administrare Patrimoniu sub nr. 4879/09.05.2022; 
- avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina; 
- prevederile art.295 alin.8 şi alin.9 din O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare, 

1n conformitate cu prevederile 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, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. - Se aprobă procesul -verbal de constatare a nelndeplinirii obictivului de investiţii: "parcare 
publică", pe terenul aferent părţii din imobilul situat 1n municipiul Slatina, strada Zmeurei nr.9B, jud. 
Olt, Inregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 4717/27.04.2022 şi la Direcţia Administrare 
Patrimoniu sub nr. 4879/09.05.2022, anexat la prezenta hotărke. 
Art.2. - Consiliul Judeţen Olt, va iniţia demersurile pentru transmiterea părţii din imobilul situat 1n 
municipiul Slatina, strada Zmeurei nr. 9B, jud. Olt (ce face obiectul protocolului de predare - primire 
inregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 10438/18.09.2019 şi la Consiliul Local al Municipiului 
Slatina sub nr. 12728/19.05.2019) 1n proprietatea sa, potrivit reglementărilor legale 1n vigoare, fără 
perceperea unor eventuale despăgubiri. 
Art.3. - Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

Municipiului Slatina.şi se comunică la: 
=11:1-StitUţia'Prefectului - Judeţul Olt; 

Primarul Municipiului Slatina; 
Direcţia Administrare Patrimoniu; 

•;-3- Consiliul Judeţean Olt. 

• , 
Preoshnte-de şe_dinţă, Contrasemnează, 
ILIE VioletaCristina Secretar general al municipiului Slatina 
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