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HOTARARE

Referitor la: schimbarea destinapei unci suprafc|e de tcrcn din cadrul imobilului situat in municipiul 
Slatina, Aleea Muncii nr. 4, §i darea in folosinfa gratuita catre Ministerul Mediului, Apclor §i Padurilor, in 
vederea amplasarii in municipiul Slatina a unei stafii dc monitorizare continua a calitapi aerului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in §edin{a ordinara din data de 27.11.2020.

Avand in vedere:
- inipativa primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr. 84297/24.11.2020;
- nota de fundamentare nr. 10509/24.11.2020 a Direcpei Administrare Patrimoniu - Biroul Evidenja Domeniu Public 
§i Privat;

- solicitarea nr. 3874/13.05.2020 a Agenpei pentru Protecpa Mediului Olt inregistrata la Primaria Municipiului 
Slatina sub nr. 34841/13.05.2020 §i la Direcpa Administrare Patrimoniu sub nr. 4281/13.05.2020, referitoare la 
punerea la dispozipe a unei suprafefe de teren din patrimoniul municipiului Slatina, in vederea amplasarii in 
mimicipiul Slatina a unei stapi de monitorizare a calitapi aerului;

- inventarul bunurilor ce aparpn domeniului public al municipiului Slatina, cu modificarile §i completarile ulterioare 
insupt de Consiliul Local prin Hotararea nr. 66/1999, cu modificarile §i completarile ulterioare, atestat de Guvem prin 
H.G.nr. 1355/2001, anexa 2;

- Cartea Funciara nr. 56690 a UAT Slatina in care este inserts imobilul - teren §i construcpi, situat in municipiul 
Slatina, Aleea Muncii nr. 4, jud. Olt;

- Hotararea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 157/31.07.2020 referitoare la propunerea de schimbare a 
destinapei unei suprafeje de teren din cadrul imobilului situat in municipiul Slatina, Aleea Muncii nr. 4, in vederea 
amplasarii in municipiul Slatina, a unei stapi de monitorizare continua a calitapi aerului, modificata prin Hotararea 
nr.203/22.09.2020;

- avizul conform nr. 10514/02.11.2020 al Ministerului Educapei §i Cercetarii transmis prin adresa nr. 
36114/02.11.2020 inregistrata la Primaria Municipiului Slatina sub nr. 79510/05.11.2020 §i la Direcpa Administrare 
Patrimoniu sub nr. 10103/09.11.2020;

- dispozipile art. 112, alin. 6 din Legea educapei naponale nr. 1/2011, cu modificarile §i completarile ulterioar
- dispozipile art. 249 - 251 din O.U.G. nr. 57/2029 privind Codul administrativ, cu modificarile §i completarile 
ulterioare

- avizul Comisiei juridice ?i de discipline din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina.
In conformitate cu prevederile 129 alin. 1, alin. 2 lit. c) §i alin. 7 lit. i) coroborate cu prevederile art. 139 alin. 

3 lit. g) §i art. 196 alin. 1 lit ”a” din O.U.G. nr. 57/2029 privind Codul administrativ, cu modificarile §i completarile 
ulterioare

HOTARA§TE :

Art. 1. - (1) - Se aproba schimbarea destinapei unei suprafeje de teren de 30,0 mp, din cadrul imobilului - teren In 
suprafapi de 5426 mp, inserts in Cartea funciara nr. 56690 a UAT Slatina, situat in municipiul Slatina, Aleea Muncii nr. 
4, ce aparpnc domeniului public al municipiului Slatina, aflat in administrarea unitapi de inva{amant - Liceul Teoretic 
’’Nicolae Titulescu” Slatina, din spapu de invafamant, in teren destinat amplasarii unui obiectiv de interes public - 
”Stape de monitorizare a calitapi aerului.”, tetrenul avand o valoare de inventar de 6975 lei.

(2) - Schimbarea destinapei terenului identificat la alin. 1, se face pe o durata de 20 de ani incepand cu data 
prezentei hotarari.

Art. 2. - Se retrage dreptul de administrare al Liceului Teoretic ”Nicolae Titulescu ” Slatina, asupra terenului in 
suprafaja de 30 mp, situat in mimicipiul Slatina, Aleea Muncii nr. 4, pe care urmeaza a se amplasa stapa de 
monitorizare a calitapi aerului §i a se realiza accesul la acest obiectiv.

Art. 3. - (1) - Se aproba darea in folosinja gratuita catre Ministerul Mediului, Apelor ?i Padurilor prin Agenpa 
pentru Protecpa Mediului Olt, a terenului in suprafa totala de 30 mp, situat in municipiul Slatina, Aleea Muncii nr. 4, 
in vederea edificarii obiectivului de investipi: ”Amplascire statie de monitorizare a calitatii aerului in municipiul 
Slatina”.
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(2) - Darea in folosinja gratuita catre Ministerul Mediului, Apelor §i Padurilor, a terenului identificat potrivit art. 
1, se face pe o durata de 20 de ani, pe baza de protocol

(3) - Ministerul Mediului, Apelor §i Padurilor prin Agenda pentru Protecjia Mediului Olt - titular al dreptului de 
folosinja gratuita asupra imobilului— teren in suprafaja de 30 mp identificat potrivit alin.l, va folosi terenul exclusiv 
pentru amplasarea unei stajii de monitorizare continua a calitajii aerului, pe suprafaja de 6,75 mp, §i realizarea 
accesului din Aleea Muncii la acest obiectiv, prin amenajarea unei alei de acces pe suprafaja de teren de 23,25 mp, 
amplasarea §i imprejmuirea obiectivului de investijii, urmand a se face prin grija titularului dreptului de folosinja 
a terenului.

(4) - Ministerul Mediului, Apelor §i Padurilor, va suporta toate cheltuiellile necesare instalarii §i imprejmuirii 
stajiei §i a caii de acces din Aleea Muncii, cat §i cheltuielile ulterioare privind intrejinerea §i exploatarea acestui 
obiectiv.

(5) - Odata cu darea in folosinja gratuita catre Ministeml Mediului, Apelor §i Padurilor prin Agenda pentru 
Protecjia Mediului Olt, a terenului identificat potrivit art. 1, i se transmit toate drepturile §i obligatiile ce decurg din 
calitatea de titular al dreptului de folosinja gratuita, a?a cum sunt reglementate la art 350 §i art. 351 din O.U.G. nr. 
57/2019privind Codul administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare.

(6) - Neindeplinirea de catre titularul dreptului de folosinja gratuita a terenului, a obligajiilor ce ii revin, constituie 
contravenjii §i se sancjioneaza potrivit dispozijiilor art. 352 alin. 1 §i alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2001 privind Codul 
administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare.

Art. 4. — Direcjia Administrare Patrimoniu, va incheia protocolul privind darea in folosinja gratuita catre 
Ministeml Mediului, Apelor §i Padurilor prin Agenjia pentru Protecjia Mediului Olt, a imobilului - teren in snprafata de 
30 mp, situat in municipiul Slatina, Aleea Muncii nr. 4, in termen de 30 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari.

Art. 5. - Prezenta hotarare se comunica la:
- Institujia Prefectului - Judejul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Direcjia Administrare Patrimoniu;
- Liceului Teoretic "Nicolae Titulescu ” Slatina, Aleea Rozelor nr. 5;
- Ministeml Mediului Apelor §i Padurilor prin Agenjia pentru Protecjia Mediului Olt.

Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi „PENTRU”
20 - consilieri prezenji 

1 - consilier absent
21 - consilieri in funcjie.


