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Nr.68/28.12.2020

HOTARARE

Privind: solicitarea adresata Guvernului Romaniei, de transmitere a unor imobile - terenuri situate in 
municipiul Slatina, jud. Olt, din domcniul public al statului $i din administrarea Ministerului Apelor 
si Padurilor - Regia Nationals a Padurilor - ’’Romsilva” - Directia de Crestere Exploatare si Ameliorare 
a CabalineloT prin Direcfia Silvica Olt - Herghelia Slatina, In domeniul public al Municipiului Slatina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in §edin(a ordinara din data de 
28.12.2020.

Avand in vedere:
-iniliativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.92126/28.12.2020;
- nota de fundamentare nr. 11392/28.12.2020 a Direc(iei Administrate Patrimoniu - Biroul Evidenta 

Domeniu Public §i Privat;
- raportul de specialitate nr.92134/28.12.2020 al Serviciului Juridic, APL;
- documentatia de fezabilitate,, privind necesitatea §i oportunitatea promovarii obiectivului de

investitii "Construire drum de legdturd intre zonele industriale ”, in municipiul Slatina;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 51/13.03.2019;
- planul de amplasament §i delimitare a terenului in suprafata de 235815mp, situat in extravilanul 

Municipiului Slatina, ce face parte din imobilul identificat cu numar cadastral 56258 §i a suprafetelor de 
teren de 268353 m §i 301 990 mp, ce fac parte din imobilul identificat cu numar cadastral 562882;

- prevederile 292 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, cu privire la trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unitatii 
administrativ-teritoriale;

- avizul favorabil al Comisiei juridice §i de disciplina din cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Slatina,

in conformitate cu prevederile 129 alin. (14) coroborate cu prevederile art. 139 alin. 1 §i art. 196 
alin. 1 lit ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §i completarile 
ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1. - Se solicita Guvernului Romaniei, transmiterea unor imobile - terenuri cu datele de 
identificare prevazute in anexa care face parte integrants din prezenta hotarare, din domeniul public al 
statului §i din administrarea Ministerului Apelor si Padurilor - Regia Nationals a Padurilor - "Romsilva” 
- Directia de Crestere Exploatare si Ameliorare a Cabalinelor prin Directia Silvica Olt - Herghelia 
Slatina, in domeniul public al Municipiului Slatina.

Art. 2. - Dupa preluare, imobilele- terenuri prevazute la art. 1, vor fi utilizate in vederea promovarii 
obiectivului de investitii: "Construire drum de legStura intre zonele industriale” in municipiul Slatina, cu 
investitii in zonele adiacente: parcari si spatii servicii, pasaj suprateran peste calea ferata, sensuri 
giratorii, lucrSri de semnalizare si siguranta circulatiei, precum §i a altor investitii de interes local care 
sa dezvolte §i sa eficientizeze zona tranzitata de drumul de legatura, fondurile necesare urmand sa fie 
asigurate din bugetul local al municipiului Slatina.

Art. 3. - Predarea - preluarea imobilelor - terenuri prevazute la art. 1, se face pe baza de protocol 
incheiat intre partile interesate, in termenul prevazut in hotararea Guvernului de transmitere.
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Art. 4. - Cu data prezentei, i§i inceteaza efectele Hotararea Consiliului Local al Municipiului 
Slatina nr. 51/13.03.2019.

Art. 5. - Prezenta hotarare se comunica la:
Institulia Prefectului - Jude{ul Olt;
Primarul Municipiului Slatina;
Direclia Administrare Patrimoniu;
Ministerul Apelor §i Padurilor - Regia Nationala a Padurilor - ’’Romsilva” - Directia de 
Cre§tere Exploatare §i Ameliorare a Cabalinelor.

Hotararea a fost adoptata cu 21 voturi „PENTRU” 
21 - consilieii prezenfi 

0 - consilieii absenfi 
21 - consilieii in funcfie.



Ancxa la HCL nr.68/28.12.2020

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor - terenuri care se solicit:! pentm transmitere din domeniul public al statului §i din administrarea Ministerului Apelor si Padurilor - Regia 

Nationala a Padurilor - "Romsilva” - Directia de Crestere Exploatare siAmeliorare a Cabalinelor prin Direcfia Silvicd Olt - Herglielia Slatina, in domeniul public al
municipiului Slatina

Nr.
crt. Dcnumirca bunului imobil Adrcsa

Elcmcntclc cadru dc dcscricre tchnicsi
Carte Funciara/numar cadastral

Pcrsoana juridics! dc la 
care sc transmitc 
imobilul

Pcrsoana juritlica 
la care sc transmitc 
imobilul

1. Imobil - tcren in suprafata dc 235815 
mp, situat in extravilanul Municipiului 
Slatina

Judejul Olt, 
Municipiul 
Slatina

Terenul in suprafa{a de 235.815 mp, este situat 
in extravilanul Municipiului Slatina, ?i face parte 
din imobilul - inscris in Cartea Funciara nr. 
60089 a UAT Slatina avand numar cadastral
60089

Statul Roman, 
din administrarea 
Ministerului Apelor §i 
Padurilor - Regia
Na(ionala a Padurilor - 
’’Romsilva” - Directia de 
Credere Exploatare ?i 
Ameliorare a Cabalinelor 
prin Dircc{ia Silvica Olt - 
Herglielia Slatina

Municipiul
Slatina
Judejul Olt
Domeniul
public

2.
Imobil - tcren in suprafata totals! de 
de 570.343 mp, situat in extravilanul 
Municipiului Slatina, compus din doua 
loturi

Judepil Olt,
Municipiul
Slatina

Terenul in suprafata de 268.353 mp, situat in 
extravilanul Municipiului Slatina, ce face parte 
din imobilul - inscris in Cartea Funciara nr. 
60757 a UAT Slatina, cu numarul cadastral 
60757

Terenul in suprafaja de 301.990 mp, situat in 
partea de est a terenului in suprafaja de 268353 
mp, situat in extravilanul Municipiului Slatina, §i 
face parte din imobilul inscris in Cartea Funciara 
nr. 60757 a UAT Slatina, cu numar cadastral 
60757^=^


