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Nr. 471/20.12.2019
HOTARARE
Referitoare la: includerea in inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al municipiului
Slatina, a unor imobile — terenuii, adiacente unor condominii situate in municipiul Slatina: str.
Unirii, b-dul A.I. Cuza,str. Crizantemei, str. Cuza Vodã, Aleea Macului

Consiliul Local al Municipiului Slatina,intrunit in edinta ordinara, din data de 20.12.2019.
Avand in vedere:
- initiativa Primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr. 112173/16.12.2019;
- nota de fundamentare nr. 16606/16.12.2019 a Directiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidenta.
Domeniu Public i Privat;
- raportul de specialitate nr. 112824/17.12.2019 al Serviciului Juridic, APL;
- planurile de situatie ale terenurilor situate in municipiul Slatina: strada Unirii, adiacent blocului
FA16, sc. B, ap. 3; b-dul A.I Cuza, adjacent par/ii de nord-vest a blocului D8; str. Crizantemei.
adiacent blocului 4B, Sc. A, ap. 2; str. Cuza Voda„ adiacent blocului 18, Sc. A, ap. 2; Aleea Macului
adiacent blocului peirtii de est a blocului 2, Sc. A;
- Hotdrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 21/18.01.2006 prin care a fost insu§it
inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al municipiului Slatina;
- avizul favorabil al Comisiei juridice §i de disciplind din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Slatina;
- prevederile art. 354 alin (1) si (2) coroborte cu prevederile art. 357 alin. 4 din O.U.G. nr.
57/2019 Rrivind Codul administrativ,
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, i 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,
HOTARASTE:
Art. 1. - Se aproba includerea in inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al municipiului
Slatina, a unor imobile- terenuri situate in intravilanul municipiului Slatina, identificate dupd cum
urmeazd:
1)- teren in suprafatA de 3,0 mp( 1,2x2,5), situat in municipiul Slatina, strada Unirii adiacent
blocului FA16, sc. B, ap. 3, identificat prin vecindatile: - N -bloc FA16, Sc. B, ap. 3 din strada Unirii;
- S — domeniu public al municipiului Slatina (spaliu verde adiacent blocului FA16, Sc. A); - E si V trotuar bloc FA16, Sc. B din str. Unirii;
2)- teren in suprafata de 26,60 mp, situat in municipiul Slatina, b-dul A.L Cuza nr. 35, adjacent
- N - domeniu public al municipiului Slatina (trotuar
partii de nord-vest a blocului D8, cu vecind
b-dul Al ('uza); -S - bloc D8 din b-dul A.I. Cuza; - E - bloc D8 din b-dul A.I. Cuza; - V - domeniul
public(trotuar b-dul
Cuza);
3) - teren in suprafara de 3,80 mp, situat in municipiul Slatina, strada Crizantemei, adiacent
blocului 4B, sc. A, ap.,2, identificat prin vecindatile: - N-V — domeniu public al municipiului Slatina(
spajiu verde adiacent blocului 4B, Sc. A); -5— trotuar bloc 4B, Sc. A din str. Crizantemei;- E - bloc
4B, Sc. A din str. Crizantemei;
4)- teren in suprafata de 4,20 mp,situat in municipiul Slatina, strada Cuza Vodd, adiacent partii
de vest a blocului 18, Sc. A, ap. 2, identificat prin vecindtatile: - N i E — bloc 18, Sc. A din str. Cuza
Vodei; - S- trotuar bloc 20, Sc. A din stri Cuza Voda; - V domeniu public al municipiului Slatina(
spatiu verde adiacent blocului 18, Sc. A).

5)teren in suprafata de 4,56 mp,situat in municipiul Slatina, Aleea Macului, adjacent blocului
partii de est a blocului 2, Sc. A, identificat prin vecinatatile: N §i S — trotuar bloc 2 din Aleea Macului;
- E — domeniu public al municipiului Slatina; - V — bloc 2, Sc. A din Aleea Macului,
potrivit anexei ce face parte integranta din prezenta hotathre.
Art. 2. - Terenurile inventariate potrivit prezentei hotarari, nu au facut obiectul unor cereri de
reconstituire a dreptului de proprietate formulate de persoanele indreptatite In temeiul legilor fondului
funciar sau al notificarilor in baza Legii nr. 10/2001 republicata, cu modificarile i completarile
ulterioare.
Art. 3. - Se completeaza. anexa nr. 3 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr.
21/18.01.2006 prin care a fost Insuit inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat municipiului
Slatina, cu bunurile imobile mentionate la art. 1 din prezenta hotarare.
Art.4. - Prezenta hotathre va fi comunicata:
- Institutiei Prefectului - Judetul Olt;
- Primarului Municipiului Slatina;
- Directiei Administrare Patrimoniu;
- Directiei Generale Economice.

ContrasemneazA,
Secretar general al municipiului Sla •
Mihai - Ion IDITA

HotArarea a fost adoptatA cu 20 voturi „ PENTRU ".
20 - consilied prezenti
1 - consilier absent
21 - consilieri in functie.
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