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Nr. 341/24.09.2019

HOTARARE

Referitoare la: transmiterea dreptului de concesiune de la domnul Ghita Mihai, cAtre domnul Teleu
Niculae, asupra terenului in suprafati de 18,00 mp, situat in municipiul Slatina, Aleea Rozelor, aferent
garajului nr. 3, de ling' blocul 2AB

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATTNA, intrunit in edinta ordinard din data de
24.09.2019.

Avand in vedere:
- referatul de aprobare nr. 80132/18.09.2019 al Primarului Municipiului Slatina la proiectul de hotarare;
- nota de fimdamentare nr. 12625/18.09.2019 a Directiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidenta
Domeniu Public i Privat;
- raportul de specialitate nr. 80394/18.09.2019 al Primariei Municipiului Slatina;

• 
- solicitarea dorrmului Teleu Niculae, inregistratA la Directia Administrare Patrimoniu sub nr. 10388/22.07.2019;
- contractul de concesiune nr. 1145/29.01.1996, avand ca object concesionarea catre domnul Ghita Mihai, a

terenului in suprafalA de 18,00 mp, situat in municipiul Slatina, Aleea Rozelor, ce apartine domeniului privat al
municipiului Slatina;

- contractul de vAnzare - cumparare autentificat sub nr. 2494/19.07.2019 de notar public Buicescu Rodica;
- dispozitiile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrArilor de constructii, republicata, cu

modifithile i completarile ulterioare;
- avizul favorabil al Comisiei juridice si de disciplinA din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina;

In conformitate cu prevederile art. 129 aim. (2) lit. c si aim. (6) lit. b) coroborate cu
prevederile art. 139 alin. (2) lit. g) i art. 196 alin. 1 lit, a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ

HOTARASTE :

Art.!. — (1) - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune de la domnul Ghita Mihai, catre domnul Teleu
Niculae, cu domiciliul in Slatina, b-dul A. I. Cuza, nr. 15, bl.V1, et.4, ap.16, jud. Olt, identificata cu C.I. sena OT nr.
830000 eliberata de SPCLEP Slatina la data de 14.03.2018 avand CNP nr. 1600219284387, asupra terenului in
suprafatA de 18,00 mp, ce apartine domeniului privat al municipiului Slatina, situat In municipiul Slatina, Aleea
Rozelor, aferent garajului nr. 3, din cadrul amplasamentului de langa blocul 2AB.

(2) - Concesiunea se transmite pe o durata de 27 ani, termen ce decurge de la data incheierii contractului
de concesiune cu beneficiarul dreptului de concesiune — domnul Teleu Niculae.
Art.2. — La data adoptarii prezentei hotkari, contractul de concesiune nr.1145/29.01.1996, Ii inceteaza efectele.
Art.3. - Directia Administrare Patrimoniu, va incheia contractul de concesiune, Cu beneficiarul transmiterii

dreptului de concesiune asupra terenului mentionat la art.! — domnul Teleu Niculae, in termen de 30 de zile de la
adoptarea prezentei hotarari.

Art. 4. - Prezenta hotarfire va fi comunicata la:
- Institutia Prefectului - Judetul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Direc are Patrimoniu Slatina;
- D' ornica;

e cu domiciliul in municipiul Slatina, b-dul A. I. Cuza, nr.15, bl.V1, sc. A, et.4,

ContrisemneazA,
Secretar general al municipiului Slatina

Mihai - Ion IDITA

a fost adoptata cu 20 voturi „ PENTRU ".
- consilieri prezenti

0 - consilieri absenti
20 - consilieri in ftmctie.


