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Nr.516/22.12.2022 
HOTĂRÂRE 

Privind: solicitarea către Guvernul României, de prelungire a termenului prevăzut la art. 4 alin. 12
din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 cu modificările i completările ulterioare 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit In şedinţa ordinară din data de 
22.12.2022. 

Având 1n vedere: 
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.135255/22.12.2022 la proiectul de 

hotărâre; 
- nota de fimdamentare nr. 13467/22.12.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu — 13iroul Evidenţă Domeniu 

public şi Privat; 
- raportul de specialitate nr.135258/22.12.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor 

imobile aflate 1n domeniul public al statului şi 1n administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru 
actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- adresa nr. 2919/09.12.2022 a. S.C. Condor Păduraru SRL, Inregistrată la Primăria Municipiului Slatina sub nr. 
131561/13.12.2022; 

- Minuta nr. A 3147/14.12.2022 Inregistrată la Ministerul Apărării Naţionale — UM 02551S1atina şi la Primăria 
Municipiului Slatina sub nr. 132068/14.12.2022 

- prevederile art. 292 alin 7 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu privire la trecerea unui bun din domeniul public al statului 1n domeniul public al unităţii 
administrativ-teritoriale; 

- avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina, 
1n conformitate cu prevederile 129 alin. (14) 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 solicită Guvernului României, prelungirea cu 6 luni a termenului prevăzut la art. 4 alin. 1.2 din 
Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor 
imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru 
actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, completată cu Hotărârea Guvernului nr. 817/2014, respectiv până la data 
de 26 septembrie 2023. 

(2) - Prelungirea termenului potrivit alin. 1, este necesară 1n scopul finalizării şi recepţionării 

lucrărilorde reabilitare şi modernizare a pavilioanelor A i B care a aparţin imobilului 813 Slatina cu destinaţia de 
Cerc militar, situat 1n municipiul Slatina, strada Ionaşcu nr. 65, jud. Olt, ca urmare a interventiei unei perioade de 
sistare a lucrărilor pană la limita perioadei de timp friguros 

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 Municipiului Slatina; 
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Hotărârewa, sadoptată cu 19 voturi „PENTRU". 
19 - consilieri prezenţi 

1 — consilier absent 
20 - consilleri In funcţie. 


