
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. 194/28.06.2022 

HOTĂRÂRE 

privind: declararea de uz public, a unor imobile - terenuri, situate 1n intravilanul municipiului 
Slatina, strada Basarabilor, 1n zona Staţiei de epurare Slatina 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n şedinţa ordinară din data de 
28.06.2022. 

Având 1n vedere: 
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr.72787/15.06.2022; 
- nota de fundamentare nr.6772/15.06. 2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidenţă 

Domeniu Public şi Privat; 
- raportul de specialitate nr.72804/15.06.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- planul de amplasament al imobilelor - terenuri, situate 1n intravilanul municipiului Slatina, strada 

Basarabilor, în zona Staţiei de epurare Slatina; 
- procesul - verbal nr. 6791/15.06.2022 al Comisiei speciale de inventariere, a bunurilor ce aparţin 

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 1ntocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al 
oraşelor, al municipiilor şi al jztdeţelor: 

- 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 

HOTĂRĂSTE : 

Art. 1. - (1) - Se declară de uz public, imobilele — terenuri, situate 1n intravilanul municipiului Slatina, 
strada Basarabilor, zona Staţiei de epurare Slatina, după cum urmează: 

1) - teren 1n suprafaţa de 30.335 mp, situat 'in municipiul Slatina, în partea de est a imobilului - 
teren 'in suprafaţă de 9421 mp, din strada Basarabilor nr. 125, identificat prin vecinătăţile: - N - imobil 
proprietate privată S.C. Victoria Intermed S.R.L., cu nr. cadastral 54883; - S — baltă zona Milcov ; - E - 
Valea Urlătoarea; -V - teren in suprafaţă de 9421 mp, identificat cu număr cadastral 62129, teren liber 
de construcţii, neamenajat, având categoria de folosinţă " teren arabil"; 

2)- teren 1n suprafaţa de 13359 mp, situată 'in municipiul Slatina, 'in partea de sud a Staţiei de 
epurare, identificat prin vecinătăţile: - N- domeniul public al municipiului Slatina (drum acces Staţia de 
epurare); - S - limită de hotar Comuna Slătioara; - E — Balta Milcov; - V - domeniu public al municipiului 
Slatina (drum acces adiacent contracanal Raul Olt ), teren liber de construcţii, neamenajat, având 
categoria de folosinţă " teren arabil"; 

3) - teren 1n suprafaţa de teren de 18469 mp, situat 1n municipiul Slatina, strada Basarabilor, 
identificat prin vecinătăţile:- N — strada Basarabilor;- S-imobil proprietate privată S.C. Victoria Intermed 
S.R.L., cu nr. cadastral 54883; - E- zona pârâu Clocociov: - V — domeniu public al municipiului Slatina 
(cale de acces Staţia de epurare Slatina) 
teren liber de construcţii, neamenajat, având categoria de folosinţă " teren arabil"; 



4)- teren 1n suprafaţa de teren de 5252 mp, situat 'in municipiul Slatina, adiacent contracanal Râul 
Olt, cu folosinţa de drum de acces din strada Basarabilor la Staţia de epurare Slatina, identificat prin 
vecinătăţile:- N- strada Basarabilor; -S — limită hotar Comuna Slătioara; - E - imobil proprietate privată 

S.C. Victoria Intermed S.R.L., cu nr. cadastral 54883, Staţie de epurare Slatina şi teren domeniu public 
al municipiului Slatina (suprafaţa de teren de 13359 mp)- V — contracanal Rdiul Olt, teren cu categoria 
de folosinţă " drum", 

potrivit anexei parte integrantă din prezenta hot'ăffire. 

(2) — Imobilele - terenuri, identificate potrivit alin. 1, vor fi evaluat pentru stabilirea valorilor de 
inventar, potrivit reglementărilor în vigoare, şi vor fl cuprinse 1n inventarul actualizat al bunurilor ce 
aparţin domeniului public al municipiului Slatina, prin grija Serviciului public — Direcţia Administrare 
Patrimoniu. 

Art. 2. - Prezenta hotărke se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 
Municipiului Slatina şi se comunică la: 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul Slatina; 
- Dire4ia'5Administrare‘Patrimoniu; 
- Dir.ecţia dener'ălăEce•riomic'ă. 

Preşedinte de şeclinţă, Contrasemnează, 
SERBAN Gabriela Secretar general a municipiului Slatina 

Ion IDITA 

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

21 - consilieri 1n funcţie. 



Anexă la HCL nr.194/28.06.2022 

Nr. 
Crt. 

Cod de 
clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 

Valoare 
de 
inventar 

- lei 

Situaţia juridică 

actuală 

1. Teren in suprafaţă de 30.335 mp Terenul este situat 1n intravilanul municipiului Slatina, 1n partea de 
est a Staţiei de Epurare Slatina, fiind identificat prin vecinătăţile: 

- N - imobil proprietate privată S.C. Victoria Intermed S.R.L., cu nr. 
cadastral 54883, situat in strada Basarabilor nr. 123; - S — baltă 

zona Milcov ; - E - Valea Urlătoarea; -V - teren in suprafaţă de 
9421 mp, situat in strada Basarabilor nr. 125., 
Terenul este liber de construcţii, neamenajat, avand categoria de 
folosinţă " teren arabir' 

2022 1 - proces-verbal nr. 
6791/15.06.2022 al 
Comisiei speciale de 
inventariere 

2. Teren in suprafaţă de 13359 mp Terenul este situat in intravilanul municipiului Slatina, 'in partea de 
sud a Staţiei de epurare Slatina, fiind identificat prin vecinătăţile: 
domeniul public al muncipiului Slatina (drum acces Staţia de 
epurare); - S - limită de hotar Comuna Slătioara; - E — Balta Milcov 
- V - domeniu public al municipiului Slatina (drum acces adiacent 
contracanal Raul Olt , 

Terenul este liber neamenajat, avand categoria de folosinţă " teren 
arabir' 

2022 1 - proces-verbal nr. 
6791/15.06.2022 al 
Comisiei speciale de 
inventariere 

3. Terenin suprafaţă de 18469 mp Terenul este situat 1n intravilanul municipiului Slatina, strada 
Basarabilor, fiind identificat prin vecinătăţile: 

-N — strada Basarabilor;- S-imobil proprietate privată S.C. Victoria 
Intermed S.R.L., cu nr. cadastral 54883; - E- zona părău Clocociov; - 
V — domeniu public al municipiului Slatina (cale de acces Staţia de 
epurare Slatina). 

Terenul este liber, neamenajat, avand categoria de folosinţă "teren 
arabil" 

2022 1 - proces-verbal nr. 
6791/15.06.2022 a1 
Comisiei speciale de 
inventariere 

4. Teren In suprafaţă de 5252 mp Terenul este situat in intravilanul municipiului Slatina, avand 
folosinţa de drum de acces din strada Basarabilor, la Staţia de 
epurare Slatina, fiind identificat prin vecinătăţile: 

- N- strada Basarabilor; - S — Staţia de epurare Slatina; teren 
domeniu public Slatina şi limită hotar Comuna Slătioara; - E-
imobil proprietate privată S.C. Victoria Intermed S.RL., cu nr. 
cadastral 54883; Staţie de epurare Slatina şi teren domeniu 
public al municipiului Slatina (suprafaţa de teren de 13359 mp); 
- V — contracanal Răul Olt„ Terenul arecategoria de folosinţă 

"drum " 

2022 1 - proces-verbal nr. 
6791/15.06.2022 al 
Comisiei speciale de 
inventariere 

',--

Preşedinte de şedinţă, 

ŞERBAN Gabriela 


