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Nr. 57/28.02.2023 

HOTĂRARE 

privind: dedararea de uz public cu folosinta de drum, a imobilului - teren in suprafată de 
1037mp, situat in intravilanul municipiului Slatina, zona străzii Oituz 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n şedinţa ordinară din data de 
28.02.2023 

Având 1n vedere: 

- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr.17189/27.02.2023; 
- no-ta de fundamentare nr. 1969/27.02.2023 a Direcţiei Administrare Patrimoniu - Biroul Evidenţă 

Domeniu Public şi Privat; 
- raportul de specialitate nr.17197/27.02.2023 al Compartimentului Juridic, Contencios; 
- inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina, Insusit de Consiliul Local 

prin H.C.L. nr. 66/1999, atestat de Guvem prin H.G. nr. 1355/2001, anexa nr. 2; 
- planul de amplasament şi delimitare a terenului în suprafaţă totală de 1037 mp, stuat 1n intravilanul 

municipiului Slatina, zona straazii Oituz; 
- procesul - verba1 nr. 1957/27.02.2023 al Comisiei specia1e de inventariere a domeniului public şi 

privat al municipiului Slatina; 
- prevederile art. 286 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

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 alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor,a1 oraşelor, al 
municipiilor şi al judeţelor; 

- prevederile art. 8 alin 1 lit c) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

- avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină din cadml Consiliului Local al Municipiului 
Slatina; 

in conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit. c, şi art. 139 ahn (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. - Se declară de uz public, cu folosinţa de "drurn " , imobilul - teren i'n suprafaţă de 1037 mp, situat 
în intrvilanul municipiului Slatina, zona strazii Oituz, identificat prin vecinătăţile: - N imobile proprietăţi 

private cu numerele cadastrale: 65538; 65550; 65642,61144; - S imobile proprietăţi private cu numerele 
cadastrale: 65539; 65643;65557; 65554;- E -imobile proprietăţi private cu numerele cadastrale: 61144 si 
61145; - V- imobile proprietăţi private cu numerele cadastrale: 61144; 65557;65539, 

potrivit anexei - parte integrantă din prezenta hotarare. 

Art. 2. - Imobilul - teren, identificate potrivit art. 1 din prezenta hotarare, va fi inclus 1n inventarul 
actualizat a1 bunurilor ce aparţin domeniului public a1 municipiului Slatina, prin grija Direcţiei Administrare 
Patrimoniu şi a comisiei speciale de inven-tariere, constituită in vederea actualizării inventarului bunurilor ce 
aparţin domeniului public al municipiului Slatina. 



Art. 3. - 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; 
- Direcţia Generală Economică; 
- Direcţia Arhitect Şef 

Preşedinte Contrasemnează, 
VĂT Secretar general al municipiul latina 

Mihai - Io 

Hotărărea a fost adoptată cu 20 voturi „PENTRU". 
20- consilieri prezenţi 
1 - consilier absent 

21 - consilieri in funcţie. 



Anexă la HCL nr. 57/ 28.02.2023 

Nr. 
Crt. 

Cod de 
clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 

Valoare 
de 
inventar 

- lei 

Situaţia juridică 
actuală 

1 

Teren 'in suprafaţă de 1037 mp 

, 

Terenul este situat 1n intravilanul municipiului Slatina, zona 
străzii. Oituz, fiind identificat prin vecinătăţile: 

- N - imobile proprietăţi private cu numerele cadastrale: 
65538; 65550; 65642,61144; - S imobile proprietăţi private 
cu numerele cadastrale: 65539; 65643;65557;65554;- E - 
imobile proprietăţi private cu numerele cadastrale: 61144 si 
61145; - V — imobile proprietăţi private cu numerele 
cadastrale: 61144; 65557;65539, 

Categoria de folosinţă — drum 

2023 1 Proces-verbal nr. 
1957/27.02.2023 
al Comisiei speciale 
de inventariere 


