Consiliul Local al Municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro
Nr. 194/10.06.2019
HOTĂRÂRE
(PROIECT)
Referitor la: darea în administrare către Clubul Sportiv Şcolar Slatina, a imobilului - Baza Sportivă
Crişan II, ce aparține domeniului public al municipiului Slatina, situată în municipiul Slatina, strada
Libertății nr. 3A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa __________ din
data de ________________2019.
Având în vedere:
- iniţiativa Viceprimarului Municipiului Slatina, prin expunerea de motive nr.47275/07.06.2019 ;
- referatul nr. 8535/07.06.2019 al Direcţiei Administrare Patrimoniu – Biroul Evidență Domeniu Public și
Privat;
- solicitarea nr. 497/27.05.2019 a Clubului Sportiv Şcolar Slatina, înregistrată la Consiliul Local Slatina sub
nr. 25/27.05.2019 transmisă Direcției Administrare Patrimoniu prin adresa nr. 43939/29.05.2019 sub nr.
8005/30.05.2019;
- inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina, atestat de Guvern prin H.G. nr.
1355/2001- anexa 2, modificată și completată potrivit anexei la H.G. nr. 1553/2009 în care este înscris imobilul Baza Sportivă Crişan II;
- dispoziţiile art. 108 alin. 1 şi ale art. 112, alin.1 şi alin.2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
- prevederile art. 866 și 867 din Noul Cod Civil cu privire la drepturile reale corespunzătoare proprietății
publice și la constituirea dreptului de administrare;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, cu modificările şi completările
ulterioare,
- avizul favorabil al Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina.
În conformitate cu prevederile art. 36(2), lit.”c”, alin. 5 lit.” a”, art. 123 alin. 1, coroborate cu prevederile
art. 45(3) și art. 115 alin. 1 lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. - Se aprobă darea în administrare către Clubul Sportiv Şcolar Slatina, a imobilului Baza Sportivă
Crişan II, situat în municipiul Slatina, strada Libertății nr. 3A, lângă Şcoala Generală nr.5 din strada Libertății,
compus din: Clădire vestiar în suprafață construită de 150 mp și teren de sport cu suprafața de 2306 mp.
Art. 2. - (1) - Imobilul - Baza Sportivă Crişan II, identificat potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, se dă în
administrare Clubului Sportiv Şcolar Slatina pe durata de doi ani, în vederea utilizării clădirii cu destinația de
birouri: cancelarie cadre didactice, serviciul secretariat, serviciul contabilitate și amenajării pe terenul de sport în
suprafață de 2306 mp, a unei baze sportive pentru desfășurarea activității secțiilor Clubului Sportiv Școlar Slatina.
(2) - Darea în administrare a imobilului identificat potrivit art. 1, se va face pe bază de protocol încheiat
între Serviciul Public – Direcția Administrare Patrimoniu și Clubul Sportiv Școlar Slatina, în termen de 15 zile de
la data adoptării prezentei hotărâri.
Art. 3. - (1) - Clubul Sportiv Școlar Slatina, va folosi imobilul dat în administrare, exclusiv pentru desfășurarea
activităților sportive.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţului Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Direcţia Administrare Patrimoniu;
- Direcţia Generală Economică;
- Clubul Sportiv Şcolar Slatina,strada Libertăţii nr.5A, jud.Olt.
În baza art. 117 lit “a” din Legea nr. 215/2001 republicată
avizăm prezentul proiect de hotărâre
Iniţiator,
Viceprimar,
Georgel Claudiu STĂNCIOIU

Secretarul Municipiului Slatina,
Mihai Ion IDITA

Primăria Municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr.47275/07.06.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: promovarea proiectului de hotărâre, referitor la darea în administrare către Clubul Sportiv
Şcolar Slatina, a imobilului - Baza Sportivă Crişan II, ce aparține domeniului public al municipiului Slatina,
situată în municipiul Slatina, strada Libertății nr. 3A

Având în vedere:
- existența în patrimoniul public al municipiului Slatina, a imobilului - Baza Sportivă Crişan II – situat în
municipiul Slatina, strada Libertății nr. 3A, compus din: Clădire vestiar în suprafață construită de 150 mp,
și teren de sport cu suprafața de 2306 mp,
imobil în care îşi desfăşoară activitatea Clubul Sportiv Școlar Slatina, nefiind reglementat la data prezentei
modul de deținere, avand în vedere că a expirat termenul de dare în administrare, la data de 09.05.2019;
- solicitarea Clubului Sportiv Şcolar Slatina, de a prelua în administrare pe o durată de 2 ani, Baza
Sportivă Crișan II,, în vederea utilizării clădirii cu destinația de birouri: cancelarie cadre didactice, serviciul
secretariat, serviciul contabilitate și amenajării pe terenul de sport în suprafață de 2306 mp, a unei baze sportive
pentru desfășurarea activității secțiilor Clubului Sportiv Școlar Slatina;
- faptul că, în municipiul Slatina există o unitate de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv Liceul
cu Program Sportiv Slatina, care are în structură Clubul Sportiv Şcolar Slatina,
în temeiul dispozițiilor:
- art. 112, alin. 1şi alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, potrivit cărora:
”Unitatile de invatamant de stat pot detine in administrare bunuri proprietate publică, iar terenurile si
cladirile unitatilor de educatie timpurie, de invatamant prescolar, scolilor primare, gimnaziale si liceale,
inclusiv ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul acestora, infiintate de stat, fac parte din
domeniul public local si sunt administrate de catre consiliile locale.”;
- art. 36 alin. 2 lit. c), coroborat cu alin. 5, lit. a) și art 123 alin. 1 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:”În exercitarea
atribuţiilor cu privire la administrarea domeniului public şi privat, consiliul local, hotărăşte darea în
administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau
municipiului, după caz”,
propun spre aprobarea Consiliului Local Slatina, proiectul de hotarare privind darea în administrare către
Clubul Sportiv Şcolar Slatina, a imobilului - Baza Sportivă Crişan II, ce aparține domeniului public al
municipiului Slatina, situată în municipiul Slatina, strada Libertății nr. 3A.

Viceprimar,
Georgel Claudiu STĂNCIOIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
DIRECŢIA ADMINISTRARE PATRIMONIU
Slatina, strada Unirii r. 2B, Slatina , 230032 , Olt, tel: 0249/416420; fax: 0249/416426

Nr. 8535/07.06.2019

REFERAT
Privind: darea în administrare către Clubul Sportiv Şcolar Slatina, a imobilului - Baza Sportivă Crişan
II, ce aparține domeniului public al municipiului Slatina, situată în municipiul Slatina, strada
Libertății nr. 3A

Având în vedere:
- existența în patrimoniul public al municipiului Slatina, a imobilului - Baza Sportivă Crişan II – situat în
municipiul Slatina, strada Libertății nr. 3A, compus din: lădire vestiar în suprafață construită de 150 mp,
tribună metalică - 120 mp; teren de sport cu suprafața de 2306 mp,
imobil în care îşi desfăşoară activitatea Clubul Sportiv Școlar Slatina, nefiind reglementat la data
prezentei modul de deținere, avand în vedere că a expirat termenul de dare în administrare, la data de
09.05.2019;
- solicitarea nr. 497/27.05.2019 a Clubului Sportiv Şcolar Slatina, înregistrată la Consiliul Local Slatina
sub nr. 25/27.05.2019 transmisă Direcției Administrare Patrimoniu prin adresa nr. 43939/29.05.2019
înregistrată sub nr. 8005/30.05.2019, de a prelua în administrare pe o durată de 2 ani, Baza Sportivă Crișan
II,, în vederea utilizării clădirii cu destinația de birouri: cancelarie cadre didactice, serviciul secretariat, serviciul
contabilitate și amenajării pe terenul de sport în suprafață de 2306 mp, a unei baze sportive pentru desfășurarea
activității secțiilor Clubului Sportiv Școlar Slatina.;
- faptul că, în municipiul Slatina există o unitate de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv Liceul
cu Program Sportiv Slatina, care are în structură Clubul Sportiv Şcolar Slatina,
ţinând cont de:
- dispoziţiile art. 112, alin. 1şi alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, potrivit cărora:
”Unitățile de invatamant de stat pot deține în administrare bunuri proprietate publică, iar terenurile si
cladirile unitatilor de educatie timpurie, de invatamant prescolar, scolilor primare, gimnaziale și liceale,
inclusiv ale celorlalte niveluri de invatamant din cadrul acestora, infiintate de stat, fac parte din domeniul
public local si sunt administrate de catre consiliile locale.”;
- dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. c), coroborat cu alin. 5, lit. a) și art 123 alin. 1 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:”În
exercitarea atribuţiilor cu privire la administrarea domeniului public şi privat, consiliul local, hotărăşte
darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau
municipiului, după caz”,
imobilul - Baza Sportivă Crişan II – situat în municipiul Slatina, strada Libertății nr. 3A, poate fi dat în
administrare Clubului Sportiv Școlar Slatina, pe o durată de 2 ani.
Având în vedere cele expuse, proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Clubul Sportiv
Şcolar Slatina, a imobilului - Baza Sportivă Crişan II, ce aparține domeniului public al municipiului Slatina,
situată în municipiul Slatina, strada Libertății nr. 3A, poate fi supus spre analiză și dezbatere Consiliului Local.
Anexam solicitarea Clubului Sportiv Şcolar Slatina nr. 497/27.05.2019 înregistrată la
Consiliul Local Slatina sub nr. 25/27.05.2019
Director executiv D.A.P.,
Narcisa Ionela IONESCU
Vizat pentru legalitate,
Compartiment Juridic,

Maria Claudia POPA

Șef Birou E.D.P.P.,

Mihaila DEACONU

