
Consiliul Local al municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr. 458/29.11.2022 

HOTĂRÂRE 

privind: declararea de uz public, a imobilului — construcţie "Spa(iu tehnic" situat 1n 
municipiul Slatina, strada Păcii nr. 1A, jud. Olt 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit In şedinţa ordinară din data de 
29.11.2022. 

Având In vedere: 
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr.125970/22.11.2022; 
- nota de fundamentare nr.12391/22.11.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidenţă 

Domeniu Public şi Privat; 
- raportul de specialitate nr.125987/22.11.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- autorizaţia de construire nr. 364/31.08.2016, privind autorizarea lucrărilor de construire pentru imobilul — 

construcţie "Spaţiu tehnic", situat In municipiul Slatina, strada Păcii nr. 1A, jud. Olt; 
- procesul - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 946/19.10.2016; 
- inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina Insuţit de Consiliul Local Slatina 

prin H.C.L. nr. 66/1999, atestat de Guvern prin H.G. nr. 1355/2001, anexa nr 2 poz. 145, la care figurează 
1nscris imobilul — teren in suprafaţă de 0,33ha şi clădire, 1n care işi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu Program 
Prelungit nr. 2, situat 1n municipiul Slatina, strada Păcii nr. 1A, jud. Olt; 

- prevederile art. 286 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
completările ulterioare; 

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

- 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 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 public, imobilul — construcţie "Spaţiu tehnic ", situat 1n municipiul Slatina, 
strada Păcii nr. 1A, jud. Olt , cu regim de Inălţime parter, cu suprafaţa construită de 12,0 mp, 

potrivit anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) - Comisia specială de inventariere numită prin dispoziţie a primarului municipiului Slatina, va 

asigura actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Slatina, prin 
completarea cu imobilul - construcţie "Spaţiu tehnic", identificat potrivit art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului 
Slatina şi se comunică la: 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul 11-filai-* • Slatina; 
- Direcţ. mi sltăry trimoniu; 
- Dire ‹go ică. 

Preşed Contrasemnează, 
POPA Secretar general al mun' ipiului Slatina 

' r Mihai - IDITA 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „PENTRU". 
15 - consilieri prezenţi 

6 - consilieri absenţi 
21 - consilieri In funcţie. 



Anexă la HCL nr.458/29.11.2022 

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. 
Imobilul — 

construcţie "Spaţiu tehnic" 
Imobilul - construcţie "Spaţiu tehnic", 
este situiat în municipiul Slatina, strada 
Păcii nr. 1A, 'in ea flind amplasată centrala 
termică din incinta Grădiniţei cu Program 
Prelungit nr. 2 

Construcţia "Spaţiu tehnic" este edificată 

pe suorafaţa de teren de 0,33 ha, ce aparţine 

domeniului public al municipiului Slatina, 
teren aferent imobilului situat 'in strada Păcii 

nr. 1A, aflat 'in administrarea GPP nr. 2 şi 

are următoarele caracteristici: 
- regim de inălţime parter avand Sc=12 mp 
şi Scd = 12 mp 

- structură de rezistenţă - fundaţii din 
beton armat, zidărie de blocuri ceramice, 
planşeu din beton armat, şarpantă sprijinită 

pe stalpi din lemn, invelitoare din tablă 

profilată tip Lindab 

2016 119.386,47 Autorizaţia de construire nr. 
364/31.08.2016 
Proces - verbal de receptie la 

terminarea lucrărilor nr. 
946/19.10.2016 

,--- —, —, _ 


