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Nr.250/26.07.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitor la: transmiterea dreptului de concesiune de la Tănase Constantin către Tănase Doina, 
Nicolescu Leontina şi Mindroc Florentina, asupra cotelor de teren 1n suprafaţă totală de 9 mp, 
1n indiviziune, din suprafaţa de teren de 18 mp, situat 1n municipiul Slatina, str. Silozului, 
aferent construcţiei "Clădire staţie gaze" 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n şedinţa ordinară din data de 
26.07.2022. 

Având 1n vedere: 
- referatul de aprobare nr. 86163/25.07.2022 al Primarului Municipiului Slatina la proiectul de hotărke; 
- nota de fundamentare nr. 8178/25.07.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidenţă 

Domeniu Public şi Privat; 
- raportul de specialitate nr.86167/25.07.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- solicitarea doamnei Tănase Doina, Inregistrată la Direcţia Administrare Patrimoniu sub nr. 

160/10.01.2022; 
- contractul de concesiune nr. 16/05.04.2006, având ca obiect concesionarea către Tănase Constantin, 

pe o durată de 49 ani, a terenului în suprafaţă de 18 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului 
Slatina, situat în municipiul Slatina, str. Silozului, aferent construcţiei "Clădire staţie gaze"; 

- inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, Insuşit prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 130/02.06.2020, anexa 3, poz. 155; 

- Certificatul de moştenitor nr. 148/21.12.2021 autentificat de notar public Camelia Mihaela Tobescu; 
- Actul de lichidare a regimului comunităţii legale nr. 961/21/12.2021 autentificat de notar public - 

Camelia Mihaela Tobescu; 
- dispoziţiile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, 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 alin. (6) lit. b coroborate cu prevederile art. 

139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin.1 lit "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările şi completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.l. — (1) - Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra cotelor de teren 1n suprafaţă de 9 mp 

(cota de 1/2 din suprafaţa de teren de 18,0 mp) situat 1n municipiul Slatina, str. Silozului, ce aparţine 

domeniului privat al municipiului Slatina, aferent construcţiei "Clădire staţie gaze" de la Tănase 

Constantin către: 
- Tănase Doina cu domiciliul 1n Slatina, str. Poenii nr. 8A, identificată cu C.I. seria OT, nr. 724867 

eliberată de SPCLEP Slatina, având CNP nr. 2540822284383, asupra terenului în suprafaţă de 2,25 mp, 1n 
indiviziune; 

- Nicolescu Leontina, cu domiciliul în Slatina, str. Cuza Vodă nr. 98, identificată cu C.I. seria OT, nr. 

833544 eliberată de SPCLEP Slatina, având CNP nr. 2760626284394, asupra terenului în suprafaţă de 
3,375 mp, 1n indiviziune; 

- Mindroc Florentina cu domiciliul în Slatina, str. Academician Petre S Aurelian nr. 29A, identificată 

cu C.I. seria OT, nr. 977359 eliberată de SPCLEP Slatina, având CNP nr. 2811010284549, asupra 

terenului în suprafaţă totală de 3,375 mp, 1n indiviziune, 
(2) - Dreptul de concesiune asupra cotelor indivize de teren în suprafaţă totală de 9 mp, din 

suprafaţa de teren de 18 mp, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 16/05.04.2006, se transmite de 



la Tănase Constantin către Tănase Doina, Nicolescu Leontina şi MIndroc Florentina, pe o durată de 32 ani 
şi 9 luni, ce decurge de la data Incheierii contractului de concesiune. 
Art. 2. — (1) - Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotelor indivize de teren 1n suprafaţă totală de 9 
mp, din suprafaţa de teren de 18 mp, situat 1n municipiul Slatina, str. Silozului, ce face obiectul contractului 
de concesiune nr. 16/05.04.2006, se face pe o durată de 32 ani şi 9 luni, prin Incheierea unui act adiţional la 
contractul de concesiune. 

(2) - Direcţia Administrare Patrimoniu, va Incheia actul adiţional la contractul de concesiune nr. 
16/05.04.2006, cu beneficiarii transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului menţionat la art.1 — Tănase 

Doina, Mindroc Florentina, Nicolescu Leontina, 1n termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 

Art. 3. - Prezenta hotăffire 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 Slatina; 
- Direcţia Generală Economica 
- Tănase Doina cu domiciliul 1n Slatina, str. Poenii nr. 8A, jud. Olt; 
- Nicolescu Leontina, cu domiciliul 1n Slatina, str. Cuza Vodă nr. 98, jud. Olt; 
- Mîni rentina cu domiciliul 1n Slatina, str. Academician Petre S Aurelian nr. 29A, jud. Olt. 

•F'r4-e'tinte ̀ ge ,c31,1 ă, 

bXlel 
Contrasemnează, 

Secretar general al municipiului Slatina 
Mihai - Ion I L TA 

tă cu 18 voturi „PENTRU". 
feri prezenţi 

3 - consilieri absenţi 

21 - consilieri în funcţie. 


