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Nr.517/22.12.2022 
HOTĂRÂRE 

Privind: solicitarea c'âtre Guvernul României, de prelungire a unor termene din Hotărârea Guvernului 
nr.43/2018 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, 1ntrunit 1n şedinţa ordinară din data de 
22.12.2022. 

Având 1n vedere: 
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.135253/22.12.2022 la proiectul de; 
- nota de fundamentare nr. 13468/22.12.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidenţă Domeniu 
public şi Privat; 
- raportul de specialitate nr. 135257/22.12.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- Hotărârea Guvernului nr.43/2018 privind transmiterea unor părţi din imobilul 539 din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale In domeniul public al municipiului Slatina, 
judeţul Olt, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; 
- Minuta nr. A 3147/14.12.2022 inregistrată la Ministerul Apărării Naţionale — UM 02551Slatina 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 modific'ările şi 

completările ulterioare, cu privire la trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unifăţii 
administrativ-teritoriale; 

- avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina, 
in 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. - Se solicită Guvernului României, prelungirea termenelor prevăzute la art. 2 şi art. 3 din Hotărârea 

Guvernului nr. 43/2018 privind transmiterea unor părţi din imobilul 539 din domeniul public al statului şi 
din administrarea Ministerului Apărării Naţionale in domeniul public al rniinicipiului Slatina, judeţul 
Olt, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, după cum urmează: 

a) - prelungirea cu trei ani a termenului prevăzut la art. 2, respectiv până la data de 08.02.2026, termen 
necesar realizării tuturor obiectivelor pe terenul ce a făcut obiectul preluării In domeniul public al municipiului 
Slatina; 

b) - prelungirea cu 6 luni a termenului de cinci ani prevăzut la art. 3, termen necesar realizării lucrării 
de extindere reţea gaze naturale şi branşament la reţeaua de gaze naturale a Pavilionului Al (cămin militar 
imobil 539 parţial) 
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; 
- Direc A1nnistrare Patrimoniu; 

păr ii Naţionale - Direcţia de Domenii şi Infrastructuri - Bucureşti, strada Drumul Taberei 
" nr. 

, \ , 
,ec Î t e .,:i'dit Vf' l ; , _ ă, i , 

,17' 
o ,  , \,, ,i, -.i_ i HotăraeW ka s adoptată cu 19 voturi „PENTRU". 

19 - consilieri prezenţi 
1 - consilier absent 

20 - consilieri în funcţie. 

Contrasemnează 
Secretar general al munici ului Slatina 

Mihai - Ion A r" 


