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Nr. 199/28.06.2022 

HOTĂRÂRIE 

Referitoare la: darea acordului de principiu privind trecerea imobilului situat 1n municipiul Slatina, 
strada Drăgăneşti nr. 13, judeţul Olt, din domeniul public al municipiului Slatina, 1n domeniul public al 
judeţului Olt 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLAT1NA, Intrunitin şedinţa ordinară din data de 28.06.2022. 

Avănd 1n vedere: 
- iniţiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 74098/17.06.2022 la proiectul 
de hotărke; 
- nota de fimdamentare nr. 6890/17.06.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidenţă 
Domeniu Public şi Privat; 
- raportul de specialitate nr.74112/17.06.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 144/30.09.2021 privind aprobarea cererii de transmitere a 
imobilului"Clădire psihiatrie dermatologie" şi a terenului aferent, situat 'in municipiul Slatina, strada 
Drăgăneşti nr. 13, judeţul Olt, din domeniul public al municipiului Slatina, 1n domeniul public al 
judeţului Olt; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 400/25.11.2021, privind darea acordului de 
principiu pentru trecerea imobilului "Clădire psihiatrie dermatologie" şi a terenului aferent, situat în 
municipiul Slatina, strada Drăgăneşti nr. 13, din domeniul public al municipiului Slatina, 1n domeniul 
public al judeţului Olt; 
- acordul nr. 31373/06.06.2022 al Ministerului Sănătăţii Inaintat prin adresa Inregistrată. la Primăria 
Municipiului Slatina sub nr. 4244/08.06.2022, privind transmiterea imobilului situat 1n municipiul 
Slatina, strada Drăgăneşti nr. 13, judeţul Olt, din domeniul public al municipiului Slatina, 'in domeniul 
public al judeţului Olt 
- inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina atestat de Guvern prin 
Hotăiirea nr. 1355 /2001 anexa 2, completată prin anexa la H.G. nr. 1553/2001; 
- Cartea Funciară nr. 62960 a UAT Slatina 1n care este Inscris imobilul situat 'in municipiul Slatina, 
strada Drăgăneşti nr. 13, judeţul Olt; 
- dispoziţiile art. 294 alin. 3 din O.U.Q. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifickile şi 

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

in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin (2) lit. c), coroborate cu prevederile art. 139 
alin. 2 şi art. 196 alin. (1) lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. — (1) Se aprobă trecerea imobilului situat 'in municipiul Slatina, strada Drăgăneşti nr. 13, 
judeţul Olt, Inscris 'in Cartea Funciară nr. 62960 a UAT Slatina, compus din: 

- clădire P+3E cu suprafaţa construită de 820 mp şi cu suprafaţa construită desfăşurată 

de 3284 mp 
- teren în suprafaţă de 2170 mp, 

din domeniul public al municipiului Slatina, în domeniul public al judeţului Olt. 
(2) Imobilul identificat potrivit alin. 1, se trece 1n domeniul public al judeţului Olt, pentru 

darea 1n administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, 1n vederea reabilitării pentru relocarea 

secţiilor: Secţia Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie, impreună cu baza de tratament, 
Compartiment Boli cronice şi Compartiment Dermato - venerologie. 



Art. 2. - (1) - Predarea-primirea imobilului situat în municipiul Slatina, strada Drăgăneşti nr. 13, 
jud. Olt, identificat potrivit art. 1, se face pe bază de protocol, care se va incheia 'in termen de 60 de 
zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

(2) - Drepturile reale dobândite potrivit prezentei hotărâri, se vor inscrie în Cartea funciară 

nr. 62960 a UAT Slatina, 'in care este Inscris imobilul situat 'in municipiul Slatina, strada Drăgăneşti 

nr. 13, jud. Olt. 
Art. 3. - Se aprobă scoaterea din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului 

Slatina a imobilului identificat potrivit art. 1, inscris la pozitia nr. 1725 din Anexa la Hotărârea 

Guvernului nr. 11553/2009. 
Art. 4. - Serviciul Public - Directia Administrare Patrimoniu, va duce la indeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
Art. 5. - Prezenta hotărke se va aduce la cunoştintă publică pe pagina de internet a Primăriei 

Municipiului Slatina şi se comunică la: 
- Institutia Prefectului - Judetul Olt; 
- Primarul Municipiului Slatina; 
- Directia Administrare Patrimoniu; 
- Dire,c4iTG-eife-ra1 conomică; 

- ConsiliuţJudetean 

is 
Pr4edinte de Odinţă, Contrasemnează, 

Secretar general al,inunicipiului Slatina 
Mihai -/Ion IDITA tţiA 

Hotărărea a fost adoptată CU 18 voturi „PENTRU". 
18 - consilieri prezenţi 

3 - consilieri absenţi 

21 - consilieri In funcţie. 


