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Nr. 378/29.09.2022 

HOTĂRARE 

Referitoare la: insuşire raport de evaluare a imobilului - teren in suprafaţă de 18469 mp, 
situat in intravilanul municipiului Slatina, strada Basarabilor FN., ce aparţine domeniului public al 
municipiului Slatina 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in şedinţa ordinară din data de 
29.09.2022. 
Având in vedere: 

- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr. 107448/29.09.2022; 
- nota de fundamrntare nr. 10409/29.09.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidenţă 

Domeniu Public şi Privat; 
- raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, contencios nr.107454/29.09.2022. 

- Hotărkea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 194/28.06.2022, prin care a fost declarat de uz 
public, imobilul - teren 1n suprafaţă de 18469 mp, situat in intravilanul municipiului Slatina, strada 
Basarabilor; 
- Cartea Funciară nr. 65064 a UAT Slatina, în care este Inscris imobilul — teren in suprafaţă de 18469 mp, 

situat 1n intravilanul municipiului Slatina, strada Basarabilor nr. F.N.; 
- dispoziţile art. 9 din anexa la H.G. nr.392/2020 privind aprobarea Nonnelor tehnice pentru intocmirea 
inventarului bunurilor care alcătulesc domeniul public şi privat al comunelor,a1 oraşelor, al municipiilor 
şi al judeţelor; 
- dispoziţiile art. 3 şi art. 13, lit. c din O.G. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe afiate 
In patrimoniul instituţiilor publice; 
- raportul de evaluare nr. REVED20/28.09.2022, elaborat de S.C. Tea Invest S.R.L. prin expert evaluator 
Enoiu Vasile, inregistrat la Direcţia Administrarea Patrimoniu la nr. 10402/29.09.2022; 
- avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cacirul Consiliului Local al Municipiului Slatina. 

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2, lit.c, alin. 14, coroborate cu prevederile art. 139 alin. 3 
lit."g", art. 196 alin.1 lit "a", din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul aciministrativ,cu modificările şi 
completările ulterioare 

HOTĂRĂSTE 

Art. 1. - Se insuşeşte raportul de evaluare nr. REVED20/28.09.2022 elaborat de S.C. TEA INVEST 
S.R.L. prin expert evaluator Enoiu Vasile, Inregistrat la Direcţia Administrarea Patrimoniu la nr. 
10402/29.09.2022, privind imobilul - teren 1n suprafaţă de 18469 mp, situat in intravilanul municipiului 
Slatina, strada Basarabilor FN., ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina, inscris în Cartea 
Funciară nr. 65064 a UAT Slatina, având număr cadastral 65064, potrivit căruia, a fost stabilită valoarea de 
inventar a terenului de 3.024.000 lei . 

Art. 2. - Direcţia Generală Economică, va inregistra In contabilitate valoarea de inventar a imobilului 
— teren 1n suprafaţă de 18469 mp, situat in in-travilanul municipiului Slatina, strada Basarabilor FN., 
stabilită potrivit raportului de evaluare Insuşit la art. 1. 



Art. 3. - Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de intemet a Primăriei 
Municipiului Slatina şi se comunică la: 

- Instituţia Prefectului - Judetul Olt; 
- Primarul Municipiului Slatina; 
- Direcţia Administrare Patrimoniu; 
- Direcţia Generală Economică 

Preşedinte 
VĂT 

Contrasemnează, 
Secretar general al municipiului Slatina 

Mihai - Ion ITA 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU". 
18 - consilieri prezenţi 
3 - consilieri absenţi 

21 - consilieri in funcţie. 


