
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. 192/28.06.2022 

HOTĂRÂRE 

privind: declararea de uz public, cu destinaţia de "drumuri vicinale", a unor imobile — terenuri, 
situate 1n intravilanul municipiului Slatina, str. Drăgăneşti, str. Caloianca şi str. Livezi 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in şedinţa ordinară din data de 28.06.2022. 

Având 1n vedere: 
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr.69039/02.06.2022; 
- nota de fundamentare nr.6343/02.06.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidentă 

Domeniu Public şi Privat; 
- raportul de specialitate nr.72829/15.06.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- planurile de amplasament şi delimitare ale imobilelor — terenuri, situate în intravilanul municipiului 

Slatina, str. Drăgăneşti, str. Caloianca şi str. Livezi. 
- procesul — verbal nr. 6253/31.05.2022 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi 

privat al municipiului Slatina; 
- prevederile art. 286 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile art. 6 alin. 3 lit. c din anexa la H.G. nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru Intocrnirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al 
oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor; 

- prevederile art. 8 alin. 1 lit. b din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

- avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Slatina; 

in 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 declară de uz public, cu destinatia de "drumuri vicinale", trei imobile — terenuri, situate 1n 
intravilanul municipiului Slatina, strada Drăgăneşti, strada Caloianca şi strada Livezi, identificate astfel: 

1) - teren 1n suprafaţă de 713 mp, cu acces din strada Drăgăneşti, cu vecinătătile: 
- N — imobil Pavilion Al, identificat cu număr cadastral 58775;- S — strada Drăgăneşti, cu număr 

cadastral 59788; - E— imobil in care funcţionează GPP nr. 8;- V- Centrul Militar Judeţean cu nr. 
cadastral 59879 

2) teren In suprafaţă de 290 mp, cu acces din strada Caloianca, cu vecinătătile: 
- N - imobile proprietăţi private; - S - imobile proprietăţi private ( nr. cad. 5156; nr. cad. 54148); -E 

— strada Caloianca cu nr, cadastral 61040 ; - V - imobil proprietate privată cu nr. cad. 54148; 
3) - teren 1n suprafaţă de 366 mp, cu acces din strada Livezi , cu vecin'ătătile: 
- N - strada Livezi; - S - cale de acces din strada Caloianca; -E — imobile proprietăţi private; - V - 

imobile proprietăţi private (imobile cu numerele cadastrale: 57458; 61130; 2569) 
potrivit anexei — parte integrantă din prezenta hotărăre. 



Art.2. - Imobilele — terenuri, identificate potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, vor fi incluse în inventarul 
actualizat al bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina, prin grija Direcţiei 

Administrare Patrimoniu şi a comisiei speciale de inventariere, constituită în vederea actualizării 

inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina. 
Art.3. - 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; 
- Direcţia Generală Economică; 

- Direcţia Arhitect Sef; 
==bir ţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului public. 

Pre e d in te de şedinţa, Contrasemnează, 

SERBAN Gabriela Secretar general al municipiului Slatina 
Mihai - Io IDITA 

Hotărăreal -a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU". 
18 - consilieri prezenţi 

3 - consilieri absenţi 

21 - consilieri in funcţie. 



Anexă la HCL nr.192/28.06.2022 

Nr. 
Crt. 

Cod de 
clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul 
dobăndirli 

Valoare de 
inventar 

- lei 

Situatia juridică 
actuală 

1. 1.3.7.1. Teren In suprafaţă de 713 mp Terenul este situat in intravilanul municipiului Slatina, 
avănd acces din strada Drăgăneşti la imobilul Pavilion Al 
Cazarmă, fiind identificat prin vecinătăţile: 
N — imobil Pavilion Al, identificat cu număr cadastral 
58775;- S — strada Drăgăneşti, cu număr cadastral 
59788; - E-- imobil in care funcţionează GPP nr. 8;- V-
Centrul Militar Judeţean cu nr. cadastral 59879 
Categoria de folosinţă — drum acces 

2022 1 Proces -verbal 
nr.6253/31.05.2022 
al Comisiei speciale 
de inventariere 

2. 1.3.7.1. Teren 1n suprafaţă de 290 mp Terenul este situat in intravilanul municipiului Slatina, 
strada Caloianca, identificat prin vecinătăţile: 

- N - imobile proprietăţi private; - S - imobile 
proprietăţi private ( nr. cad 5156; nr. cad 54148); -E 
— strada Caloianca cu nr, cadastral 61040 ; - V - 
imobil proprietate privată cu nr. cad 54148; Categoria 
de folosinţă - drum acces 

2022 1 Proces -verbal 
nr.6253/31.05.2022 
al Comisiei speciale 
de inventariere 

3. 1.3.7.1. Terenin suprafaţă de 366 mp Terenul este situat 1n intravilanul municipiului Slatina, 
strada Livezi, fiind identificat prin vecinătăţile: 

- N - strada Livezi; - S - cale de acces din strada 
Caloianca; - E — imobile proprietăţi private;-V- imobile 
proprietăţi private (imobile cu numerele cadastrale: 
57458; 61130; 2569) 
Categoria de folosinţă — drum acces 

2022 1 Proces -verbal 
nr.6253/31.05.2022 
al Comisiei speciale 
de inventariere 

Presedinte de sedintă, 

ŞERBAN Gabriela ' 


