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Nr. 256/09.08.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: declararea de uz şi interes public local, a imobilului - teren 1n suprafaţă de 6250 
mp, situat In municipiul Slatina, B-dul S£ C-tin Brâncoveanu nr. 4, jud. Olt, şi trecerea din 
proprietatea privată 1n proprietatea publică a municipiului Slatina 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n şedinţa extraordinară din data 
de 09.08.2022. 

Având în vedere: 
- iniţiativa primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr. 90514/08.08.2022; 
- nota de fundamentare nr. 8678/08.08.2022, a Direcţiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidenţă 

Domeniu public şi Privat; 
- raportul de specialitate nr.90523/08.08.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- inventarul actualizat al bunurilor ce apaqrţin domeniului privat al municipiului Slatina Insuşit prin 

H.C.L. nr. 130/02.06.2020, anexa nr. 3, poz. 664, la care figurează Inscris imobilul — teren sittuat în
municipiul Slatina b-dul Sf. C-tin Brâncoveanu nr. 4, jud. Olt; 

- actul de dezlipire autentificat sub nr. 3490/13.10.2021 de Notar public - Dicu Victor Ciprian; 
- Cartea Funciară nr. 64446 a UAT Slatina, 'in care este Insctis imobilul - teren în suprafaţă de 6250 

mp, situat 1n municipiul Slatina, B-dul Sf. Constantin Brâncoveanu nr. 4, jud. Olt; 
- planul de amplasament şi delimitare a imobilului - teren 1n suprafaţă de 6250 mp, situat 1n 

municipiul Slatina, b-dul Sf. Constantin Brancoveanu nr. 4, jud. Olt 
- prevederile Ordinului M.D.L.P.A. nr. 1207/26.08.2021- anexa 4, prin care a fost aprobată edificarea 

unei creşe mari 1n municipiul Slatina; 
- dispoziţiile art. 1 alin. (2), lit. e) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. e), art. 6 şi art. 13 din Anexa 3 - 

Programul naţional de construcţii de interes public sau social la O.G. nr. 25/2001 privind Infiinţarea 
Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I. " - S.A, cu modificările şi completările ulterioare 

- dispoziţiile art. 6 alin. 3 lit.c) din anexa la H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru intocmirea inventarului bunuritor care alcatuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al 
oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor 

- dispoziţiile art. 286 alin. 4 şi ale art. 296 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

in temeiul prevederilor 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. 1. — (1) - Se declară de uz şi interes public local, imobilul- teren 1n suprafaţă de 6250 mp, situat 
1n municipiul Slatina, B-dul Sf. C-tin Brâncoveanu nr. 4, jud. Olt, aflat 1n domeniul privat al 
municipiului Slatina, 'inscris 'in Cartea Funciară nr. 64446 a UAT Slatina cu număr cadastral 64446. 

(2) - Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Slatina, 'in domeniul public al 
municipiului Slatina, a imobilului — teren în suprafaţă de 6250 mp, identificat potrivit alin. 1, potrivit 
anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre, 1n vederea realizării de către „C.N.I." — S.A., a 
obiectivului de investiţii: „Construire cresă mare in municipiul Slatina, B-dul Sfântul Constantin 
Brâncoveanu, nr. 4, jud. Olt." 



Art. 2. - Imobilul — teren identificat potrivit art.1, va fi inclus In 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 hotărke 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; 
- Arhitect Şef. 

Pr te de şeding, 
briela 

Contrasemnează, 
Secretar general al municipiului Slatina 

Mihai - Ion IIITA 

tă cu 15 voturi „PENTRU". 
prezenţi 
absenţi 
1n funcţie. 



Anexă la HCL nr. 256/09.08.2022 

Nr. 
Crt. 

Cod de 
clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 

Valoare de 
inventar 

- lei-

Denumire act de proprietate 
sau alte acte doveditoare 

1. 
Teren in suprafată de 6250 
mp 

Terenul este situat in intravilanul 
municipiului Slatina, B-dul Sf. C-tin 
Brancoveanu nr. 4, fiind inscris in Cartea 
Funciară nr. 64446 a UAT Slatina, identificat 
prin vecinătătile: 

-E — limită imobile str. Gradiste; S-E -B-dul 
Sf Constantin Brancoveanu; - V si N-V - 
teren domeniu privat al municipiului Slatina 
( suprafaţa de teren de 48.753 mp cu număr 

cadastral 64447) 

2015 819562,50 

H.C.L. nr. 130/02.06.2020 
Actul de dezlipire autentificat 
sub nr. 3490/13.10.2021 de 
Notar public - Dicu Victor 
Ciprian; 
inscris in Cartea Funciară nr. 
64446 a UAT Slatina 


