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Nr.479/29.11.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: preluarea 1n folosinţă gratuită de către UAT -Municipiul Slatina, de la S.C. Complex Hotelier 
Parc S.A, a spaţiului 1n suprafaţă utilă de 95,23 mp, din cadrul imobilului — construcţie hotel Ramada, situat 
1n municipiul Slatina, strada Crişan nr. 1, jud. Olt, pentru modernizare cu destinaţia " Centru de Comandă 
Apărare Locală" 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n şedinţa ordinară din data de 29.11. 2022. 

Avândin vedere: 
- iniţiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.127815/29.11.2022 la proiectul de 

hotărâre; 
- nota de fundamentare nr.12668/29.11.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidenţă Domeniu 

Public şi Privat; 
- raportul de specialitate nr.127824/29.11.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- adresa nr. 392/25.07.2022 a S.C. Complex Hotelier Parc S.A., inregistrată la Primăria Municipiului Slatina sub 

nr. 87173/27.07.2022; 
- Cartea funciară nr. 52942 a UAT Slatina, In care este Inscris imobilul situat 1n municipiul Slatina, strada Crişan 

nr. 1, jud. Olt; 
- adresa nr. OT/B/12299/02.11.2022 a CEC BANK S.A.; 
- plan releveu al spaţiului 1n suprafaţă utilă totală de 95,23 mp, situat la subsolul construcţie Cl - Hotel Ramada, 

din cadrul imobilului situat in municipiul Slatina, strada Crişan nr. 1, jud. Olt; 
- prevederile art. 16. art. 28 alin. 1 lit. 1) art. 45 alin 1 şi alin. 4 din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă — 

republicată, cu modificările i completările ulterioare, 
- avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina. 

in conformitate cu prevederile art. 129 alin 1, alin (2) lit. d) şi alin. (7), lit. h, coroborate cu prevederile art. 
139 alin. 1 şi 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 aprobă preluarea cu drept de folosinţă gratuită de către UAT - Municipiul Slatina, de la S.C. 
Complex Hotelier Parc S.A, 1n calitate de titular al dreptului de proprietate asupra imobilului situat 1n municipiul 
Slatina, strada Crişan nr. 1, jud. Olt, a spaţiului 1n suprafaţă utilă totală de 95,23 mp, situat la subsolul construcţiei 
Cl- Hotel "Ramada" (identificat potrivit planului releveu anexat la prezenta hotărâre) din cadrul imobilului situat in 
municipiul Slatina, strada Crişan nr. 1, jud. Olt, Inscris In Cartea funciară nr. 52942 a UAT Slatina, având număr 
cadastral 52942-C1, 1n vederea modemizării acestuia şi utilizării cu destinaţia de „Centru de Comandă Apărare 
Locală" 

(2) - Preluarea de către UAT - Municipiul Slatina, cu drept de folosinţă gratuită a spaţiului identificat potrivit 
art. 1, se face pe toată durata funcţionării ca "Centru de Comandă Apărare Locală". 

Art. 2. - UAT - Municipiul Slatina, 1n exercitarea dreptului de folosinţă gratuită asupra spaţiului preluat cu 
drept de folosinţă potrivit dispoziţiilor art. 1, va Intreţine i moderniza spaţiul cu destinaţia de Centru de Comandă 
Apărare Locată", cu fonduri din bugetul local. 

Art. 3. — (1) - Preluarea spaţiului identificat potrivit art. 1, se va face pe bază de contract de comodat Incheiat 
Intre UAT — Municipiul Slatina cu titularul dreptului de proprietate S.C. Complex Hotelier Parc S.A„ in termen de 
30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, prin grija Serviciului - Securitate şi Sănătate In muncă, Situaţii de 
Urgenţă din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina. 

(2) - Contractul de comodat, va cuprinde prevederi privind: 
a) - faptul că imobilul dat in folosinţă, este ipotecat în favoarea S.C. CEC BANK S.A., fiind notate in Cartea 

funciară interdicţiile de instrăinare, grevare, inchiriere, demolare, dezmembrare, alipire, construire, restructurare, 
amenajare in favoarea băncii 



b) - identificare spatiului ce face obiectul contractului de cornodat şi suprafata acestuia, potrivit unui plan 
releveu care va fi anexă la contract; 

c) - obligatia comodatarului de a mentine destinatia spatiului preluat cu drept de folosintă, respectiv de 
„Centru de Comandă Apărare Locală", pe intreaga durată a contractului de comodat; 

d) - precizarea activitătilor pe care comodatarul urmează să le desfăşoare în spatiu; 
e) - dreptul comodatarului de a efectua lucrări de amenajare a spatiului, necesare indeplinirii obiectului de 

activitate pentru care a fost contractat, numai cu acordul proprietarului /comodantului şi al Băncii„. 

- obligatia comodatarului de a permite examinarea spatiului de către comodant şi accesul persoanelor 
desemnate periodic de către creditorul ipotecar (CEC BANK S.A.), în scopul verificării stării hnobilului. 

g) - mentionarea perioadei pentru care va fi dat i"n folosintă spatiul, şi posibilităţii prelungirii duratei i"n baza 
unui act aditional la contract, incheiat de către părti cu cel mult 30 de zile tnaintea expirării duratei initiale, i"nsă 

numai in conditiile obtinerii unui nou acord din partea băncii CEC BANK S.A. 
h) — interdictia de subcontractare a spatiului fără acordul prealabil al 
Art. 4. - Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de intemet a Primăriei Municipiului 

Slatina şi se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul Municipiului Slatina; 
- Direcţia Administrare Patrimoniu; 
- Serviciul Securitate i Sănătate 1n muncă, Situaţii de Urgenţă; 

- S.C. Complex Hotelier Parc S.A. Slatina, strada Crişan nr. 1, jud. Olt. 

PreŞedIt Contrasemnează, 

Secretar general al municipiului Slatina 
Mihai - Ion IDITA , 

A 

Hotărârea a`fof`_ădd.freată cu 15 voturi „PENTRU". 
15 - consilieri prezenţi 

6 - consilieri absenţi 

21 - consilieri In funcţie. 


