
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. 195/28.06.2022 
HOTĂRÂRE 

Referitoare la: prelungirea termenului de dare 1n administrare către Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, a obiectivului Club Nautic şi de Agrement "Plaja Olt" , situat fn municipiul Slatina — B-dul 
Sf. C-tin Brâncoveanu, jud. Olt 

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

Având in vedere: 
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr.72785/15.06.2022; 
- nota de fundamentare nr. 6773/15.06.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidenţă 

Domeniu public şi Privat; 
- raportul de specialitate nr.72805/15.06.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- Hotkârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr.245/14.07.2015; 
- protocolul Inregistrat la Primăria Municipiului Slatina sub nr. 70499/16.07.2015 şi la Clubul Sportiv 

Municipal Slatina sub nr. 1051/20.07.2015; 
- solicitarea Clubului Sportiv Municipal Slatina nr. 6130/08.12.2021, Inregistrată la Direcţia 

Administrare Patrimoniu sub nr. 12891/08.12.2021; 
- Cartea Funciară nr. 51554 a UAT Slatina, în care este Inscris imobilul - teren în suprafaţă de 51075 

mp şi construcţiile Cl — C16, situat în municipiul Slatina — B-dul Sf. C-tin Brâncoveanu; 
- Cartea Funciară nr. 51553 a UAT Slatina, în care este Inscris imobilul - teren 1n suprafaţă de 7270 mp 

(zona de plajă a Clubului Nautic); 
- Cartea Funciară nr. 53426 a UAT Slatina, în care este 'inscris imobilul - teren 'in suprafaţă de 12730 

mp, zona Plaja Olt; 
- prevederile art. 297 alin.1 lit. a, art. 298 — 300 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
- avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina; 

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. c) alin. 6 lit. a), coroborate cu prevederile art. 139 
alin. (3) lit. g), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 297 alin.(1), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Se aprobă prelungirea termenului de dare 1n administrate către Clubul Sportiv Municipal Slatina, 
a obiectivului Club Nautic şi de Agrement "Plaja Olt", situat în municipiul Slatina — B-dul Sf. C-tin 
Brâncoveanu, jud. Olt, ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina, pe o durată de 7ani Incepând 
cu data expirării duratei iniţiale (luna iulie 2022), In vederea exploatării, intreţinerii şi administrării 
obiectivului impreună cu amenajările şi dotările din cadrul acestuia, potrivit destinaţiei pentru care au fost 
realizate. 

Art. 2. - Clubul Sportiv Municipal Slatina, 'in calitate de titular al dreptului de administrare a obiectivului 
- Club Nautic şi de Agrement "Plaja Olt", va inscrie dreptul de administrare în cărţile funciare, în care sunt 
Inscrise imobilele - terenuri şi construcţii ce aparţin acestui obiectiv, respectiv: 

1) - Cartea Funciară nr. 51554 a UAT Slatina, 'in care este 'inscris imobilul - terenIn suprafaţă de 51075 
mp şi construcţiile Cl — C16, ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina; 

2) - Cartea Funciară nr. 51553 a UAT Slatina, în care este Inscris imobilul - teren 'in suprafaţă de 7270 
mp (zona de plajă a Clubului Nautic), ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina; 

3) - Cartea Funciară nr. 53426 a UAT Slatina, 1n care este 'inscris imobilul - teren în suprafaţă de 12730 
mp, zona Plaja Olt, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina. 



Art. 3. - Direcţia Administrare Patrimoniu, va Incheia actul adiţional la protocolul nr. 70499/16.07.2015 
inregistrat la Primăria Municipiului Slatina, care va avea ca obiect prelungirea termenului de dare 1n 
administrare către Clubul Sportiv Municipal Slatina a obiectivului Club Nautic şi de Agrement "Plaja Olt", 
pe durata menţionată la art.ldin prezenta hotărâre, cu menţinerea drepturilor şi obligaţiilor ce îi revin 1n 
calitate de titular al dreptului de administrare potrivit legislaţiei în vigoare. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre, se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de intemet a Primăriei 

Municipiului Slatina şi se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul Municipiului Slatina; 
- Direcţia Administrare Patrimoniu; 
- Direcţia Generală Economică; 
- Clubul Sportiv Municipal Slatina. 

Pmedinte de sedinţă, Contrasemnează, 

SERBAN Gabriela Secretar general al municipiului Slatina 
Mihai - Ion iprtA , • 

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

21 - consilieri în funcţie. 


