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. 169/21.05.2019

HOTĂRARE
(PROIECT)
Referitor la: rectificarea poziţiilor din inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului
Slatina, la care figurează înscrise străzile: Basarabilor, Caloianca, 1 Decembrie 1918
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară/extraordinară din data
de ________________2018.
Având în vedere:
- inițiativa viceprimarului Municipiului Slatina, prin expunerea de motive nr.41309/20.05.2019 la proiectul de
hotărâre;
- referatul de specialitate nr. 7065/20.05.2019 al Direcţiei Administrare Patrimoniu – Biroul Evidență Domeniu
Public și Privat;
- inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina, însușit prin Hotârârea Consiliului
Local Slatina nr. 66/1999 cu modificările şi completările ulterioare, atestat de Guvern prin Hotărârea nr. 1355/2001,
anexa2, pozițiile numerele: 248,254,256 ;
- planurile de de amplasament și delimitare ale străzilor: Basarabilor, Caloianca, 1 Decembrie 1918;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, cu modificările și completările
ulterioare;
- dispozițiile art. 84 alin.1 din anexa la Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie
şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară cu modificările și 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” coroborat cu art. 45(3) şi art. 115 alin. (1) lit. ,,b” din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă rectificarea poziţiilor: nr. 248; nr. 254; nr. 256, la care figurează înscrise străzile: Basarabilor,
Caloianca, 1 Decembrie 1918 , din inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina, însuşit
de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 66/1999, cu modificările şi completările ulterioare, atestat de Guvern prin H.G.
nr. 1355/2001 – Anexa 2 – Secțiunea I – bunuri imobile, modificată și completată prin H.G. nr. 1553/2009, după cum
urmează:
1. - Poziția nr. 248 din inventar, la care figurează înscrisă ”strada Basarabilor”, se rectifică prin înscrierea în
coloana” Elemente de identificare ”, a următoarelor elemente:
”Strada Basarabilor –delimitată astfel: la nord - intersecția b-dului A.I. Cuza cu strada Vintilă Vodă; la est :
str. Serg. Major Dorobanțu-C-tin, str.Centura Basarabilor, str. Ștrandului, str. Popa Șapcă, str. Banului, str.
Manastirea Clocociov; - la vest de străzile: str.Jianu, str. Cazărmii, str. Teiului, str. Caloianca, str. Dinicu Golescu,
str. Crinului, str. Zambilelor, str. Garoafelor, str. Panselelor, str. General Emanoil Ionescu, căi de acces, proprietăți
private ; - la sud – baraj Raul Olt, avand caracteristicile:
- suprafață totală măsurată - 36.621 mp, din care:
- suprafață parte carosabilă - 21.518 mp
- suprafață totală trotuare – 14.900 mp (7358 mp+ 7542 mp)
- suprafață spațiu verde – 203 mp;
- lungime stradă - 2494,62 metri;
- lățime medie stradă – 14,68 metri”

2. - Poziția 254 din inventar, la care figurează înscrisă ”strada Bujorului”, se rectifică prin înscrierea în coloana
”Denumirea bunului” a denumirii străzii : ”Strada 1 Decembrie 1918”, iar în coloana ”Elemente de identificare ”, a
următoarelor elemente:
” Strada 1 Decembrie 1918 – delimitată la sud est de strada Vintilă Vodă și limită proprietăți private iar la
nord-vest de strada Mihai Eminescu și proprietăți private, avand caracteristicile:
- suprafață totală măsurată - 3914 mp, din care:
- suprafață parte carosabilă - 2608 mp
- suprafață totală trotuare – 1306mp (244 mp+307mp + 640mp+115 mp)
- lungime stradă - 204,39 metri;
- lățime medie – 19,15 metri.”
3.- Poziția nr. 256 din inventar, la care figurează înscrisă ”strada Caloianca”, se rectifică prin înscrierea în
coloana” Elemente de identificare ”a următoarelor elemente:
”Strada Caloianca – cuprinsă între strada Vintilă Vodă și strada Bsarabilor, compusă din trei tronsoane:
a) - tronson I, delimitat astfel: la nord de strada Vintilă Vodă; - la sud de strada Cazărmii; - la est de strada
Jianu, gard lemn pe fundație din beton, din fier, prefabricate , limită construcție ; - la vest – de strada Livezi și
proprietăți private avand caracteristicile:
- suprafață totală măsurată - 3257 mp, din care:
- suprafață parte carosabilă - 2091 mp
- suprafață totală trotuare – 1166 mp (278 mp+ 190 mp +383mp+315mp)
- lungime tronson I - 322,47 metri;
- lățime medie tronson I – 10,10 metri”
b) - tronson II, delimitat astfel: la nord de strada Cazărmii; - la sud de strada Teiului; - la est de gard
din beton, din fier pe fundație de beton, delimitat de construcție; la vest gard din fier pe fundație de beton, din lemn,
beton și limită construcție , avand caracteristicile:
- suprafață totală măsurată - 980 mp, din care:
- suprafață parte carosabilă - 488 mp
- suprafață totală trotuare – 402 mp (210 mp+ 192 mp)
- lungime tronson II – 69,20 metri;
- lățime medie tronson II – 12,86 metri”
c) - tronson III, delimitat la sud strada Basarabilor iar la nord domeniu public al municipiului Slatina
(parcare adiacentă blocului 2BC din str. Basarabilor și blocului 1 str. Teiului), avand caracteristicile:
- suprafață totală măsurată - 1238 mp, din care:
- suprafață parte carosabilă - 803 mp
- suprafață totală trotuare – 435mp (161 mp+158mp + 116mp)
- lungime tronson III – 83,04 metri;
- lățime medie tronson III – 14,91 metri”
Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Direcţia Administrare Patrimoniu;
- Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public;
- Direcția Generală Economică.
În baza art. 117 lit “a” din Legea nr. 215/2001
avizăm prezentul proiect de hotărâre

Inițiator,
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.41309/20.05.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
Privind promovarea proiectului de hotărâre referitor la rectificarea poziţiilor din
inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina, la care figurează
înscrise străzile: Basarabilor, Caloianca, 1 Decembrie 1918
Având în vedere :
- existența în patrimoniul public al municipiului Slatina a următoarelor străzi: Basarabilor,
Caloianca, 1 Decembrie 1918, situate în intravilanul municipiului Slatina;
- faptul că străzile sus menționate, sunt înscrise în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public
al municipiului Slatina însușit de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 66/1999, atestat de Guvern prin
Hotărârea nr. 1355/2001, anexa2, modificată și completată prin H.G. nr. 1553/2009, figurând la
pozițiile: nr. 248, nr.256, nr. 258, după cum urmează:
1) - la poziția nr. 248 este înscrisă strada Basarabilor, cuprinsă între b-dul A.I. Cuza și baraj
limită intravilan, cu o suprafață totală de 28680 mp (suprafață carosabil 27000 mp și suprafață
trotuare - 1680 mp), lungime stradă 3000 metri;
2) - la poziția nr.254 este înscrisă strada Bujorului (actual str. 1 Decembrie 1918), cuprinsă
între strada Mihai Eminescu și strada Vintilă Vodă cu o suprafață totală de 2400 mp (suprafață
carosabil – 1680mp și suprafață trotuare - 720 mp), lungime stradă – 240 metri;
3) – la poziția nr. 256 , este înscrisă strada Caloianaca , cuprinsă între strada Vintilă Vodă și
strada Teiului cu o suprafață totală de 2100 mp, lungime stradă – 300 metri;
- faptul că, în urma măsurătorilor efectuate în scopul întocmirii documentaţiilor cadastrale pentru
străzile sus menționate, au rezultat din măsurători, următoarele suprafețe ale străzilor:
1) - strada Basarabilor delimitată astfel: la nord - intersecția b-dului A.I. Cuza cu strada
Vintilă Vodă; - la est: str. Serg. Major Dorobanțu-C-tin, str. Centura Basarabilor, str. Ștrandului,
str. Popa Șapcă, str. Banului, str. Manastirea Clocociov; - la vest de străzile: str.Jianu, str.
Cazărmii, str. Teiului, str. Caloianca, str. Dinicu Golescu, str. Crinului, str. Zambilelor, str.
Garoafelor, str. Panselelor, str. General Emanoil Ionescu, căi de acces, proprietăți private; - la sud
– baraj Raul Olt, avand caracteristicile: - suprafață totală măsurată - 36.621 mp, din care: suprafață parte carosabilă - 21.518 mp; - suprafață totală trotuare – 14.900 mp (7358 mp+7542
mp);- suprafață spațiu verde – 203 mp; - lungime stradă - 2494,62 metri; - lățime medie stradă –
14,68 metri”
2) – strada 1 Decembrie 1918 – delimitată la sud est de strada Vintilă Vodă și limită
proprietăți private iar la nord-vest de strada Mihai Eminescu și proprietăți private, avand
caracteristicile: - suprafață totală măsurată - 3914 mp, din care: - suprafață parte carosabilă 2608 mp; - suprafață totală trotuare – 1306mp (244 mp+307mp + 640mp+115 mp); - lungime
stradă - 204,39 metri;- lățime medie – 19,15 metri;
3) – strada Caloianca, compusă din trei tronsoane:
a) - strada Caloianca -tronson I, delimitat astfel: la nord de strada Vintilă Vodă; - la sud de
strada Cazărmii; - la est de strada Jianu, gard lemn pe fundație din beton, din fier, prefabricate ,
limită construcție ; - la vest – de strada Livezi și proprietăți private avand caracteristicile: suprafață totală măsurată - 3257 mp, din care:- suprafață parte carosabilă - 2091 mp; - suprafață
totală trotuare – 1166 mp (278 mp+190 mp +383mp+315mp); - lungime tronson I - 322,47 metri;
- lățime medie tronson I – 10,10 metri”
b) - strada Caloianca -tronson II, delimitat astfel: la nord de strada Cazărmii; - la sud de
strada Teiului; - la est de gard din beton, din fier pe fundație de beton, delimitat de construcție; la

vest gard din fier pe fundație de beton, din lemn, beton și limită construcție, avand caracteristicile: suprafață totală măsurată - 980 mp, din care: - suprafață parte carosabilă - 488 mp; - suprafață
totală trotuare – 402 mp (210 mp+192 mp); - lungime tronson II – 69,20 metri;- lățime medie
tronson II – 12,86 metri
c) - strada Caloianca - tronson III, delimitat la sud strada Basarabilor iar la nord domeniu public
al municipiului Slatina (parcare adiacentă blocului 2BC din str. Basarabilor și blocului 1 str. Teiului),
avand caracteristicile:
- suprafață totală măsurată - 1238 mp, din care: - suprafață parte carosabilă - 803 mp; suprafață totală trotuare – 435mp (161 mp +158mp + 16 mp); - lungime tronson II – 69,20 metri;lățime medie tronson II – 12,86 metri,
ținând cont de faptul că suprafețele străzilor sus menționate, rezultate din măsurători, sunt
mai mari decât cele înscrise în inventar, depășind toleranța maximă admisă de 10% reglementată
potrivit dispozițiilor art. 84 alin.1 din anexa la Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară ,
este necesar a se rectifica pozițiile din inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al
municipiului Slatina, la care figurează înscrise străzile: Basarabilor, Caloianca, 1Decembrie 1918,
prin înscrierea suprafețelor rezultate din măsurători.
În temeiul prevederilor art. 36(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificrile și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr.
213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,
propun spre aprobarea Consiliului Local Slatina, prezentul proiect de hotărâre, privind
rectificarea poziţiilor din inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina, la
care figurează înscrise străzile: Basarabilor, Caloianca, 1 Decembrie 1918.

VICEPRIMAR,
Georgel Claudiu STĂNCIOIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
DIRECȚIA ADMINISTRARE PATRIMONIU
Strada Unirii nr. 2B, Slatina, Olt, 230032 Telefon: 0249/416420; fax: 0249/416426

Nr. 7065/20.05.2019

REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea poziţiilor din inventarul bunurilor ce aparţin domeniului
public al municipiului Slatina, la care figurează înscrise străzile: Basarabilor, Caloianca, 1 Decembrie 1918

Având în vedere :
- existența în patrimoniul public al municipiului Slatina a următoarelor străzi: Basarabilor, Caloianca, 1
Decembrie 1918, situate în intravilanul municipiului Slatina;
- faptul că străzile sus menționate, sunt înscrise în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului
Slatina însușit de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 66/1999, atestat de Guvern prin Hotărârea nr. 1355/2001, anexa2,
modificată și completată prin H.G. nr. 1553/2009, figurând la pozițiile :
1) - la poziția nr. 248 este înscrisă strada Basarabilor, cuprinsă între b-dul A.I. Cuza și baraj limită intravilan,
cu o suprafață totală de 28680 mp (suprafață carosabil – 27.000 mp și suprafață trotuare - 1680 mp), lungime stradă
3000 metri ;
2) - la poziția nr.254 este înscrisă strada Bujorului (actual str. 1 Decembrie 1918), cuprinsă între strada Mihai
Eminescu și strada Vintilă Vodă cu o suprafață totală de 2400 mp (suprafață carosabil - 1680mp și suprafață trotuare
- 720 mp), lungime stradă – 240 metri;
3) – la poziția nr. 256 , este înscrisă strada Caloianca , cuprinsă între strada Vintilă Vodă și strada Teiului cu
o suprafață totală de 2100 mp , lungime stradă – 300 metri;
- faptul că, în urma măsurătorilor efectuate în scopul întocmirii documentaţiilor cadastrale pentru străzile sus
menționate, au rezultat din măsurători, următoarele suprafețe ale străzilor:
1) - strada Basarabilor delimitată astfel: la nord - intersecția b-dului A.I. Cuza cu strada Vintilă Vodă; la est:
str. Serg. Major Dorobanțu-C-tin, str. Centura Basarabilor, str. Ștrandului, str. Popa Șapcă, str. Banului, str.
Manastirea Clocociov; - la vest de străzile: str.Jianu, str. Cazărmii, str. Teiului, str. Caloianca, str. Dinicu Golescu,
str. Crinului, str. Zambilelor, str. Garoafelor, str. Panselelor, str. General Emanoil Ionescu, căi de acces, proprietăți
private ; - la sud – baraj Raul Olt, avand caracteristicile:
- suprafață totală măsurată - 36.621 mp, din care:
- suprafață parte carosabilă - 21.518 mp
- suprafață totală trotuare – 14.900 mp (7358 mp+ 7542 mp)
- suprafață spațiu verde – 203 mp
- lungime stradă - 2494,62 metri;
- lățime medie stradă – 14,68 metri”
2) – strada 1 Decembrie 1918 – delimitată la sud est de strada Vintilă Vodă și limită proprietăți private iar la
nord-vest de strada Mihai Eminescu și proprietăți private, avand caracteristicile:
- suprafață totală măsurată - 3914 mp, din care:
- suprafață parte carosabilă - 2608 mp
- suprafață totală trotuare – 1306mp (244 mp+307mp + 640mp+115 mp)
- lungime stradă - 204,39 metri;
- lățime medie – 19,15 metri.”
3) – strada Caloianca, compusă din trei tronsoane:
a) - strada Caloianca - tronson I, delimitat astfel: la nord de strada Vintilă Vodă; - la sud de strada Cazărmii;
- la est de strada Jianu, gard lemn pe fundație din beton, din fier, prefabricate , limită construcție ; - la vest – de
strada Livezi și proprietăți private avand caracteristicile:
- suprafață totală măsurată - 3257 mp, din care:
- suprafață parte carosabilă - 2091 mp
- suprafață totală trotuare – 1166 mp (278 mp+ 190 mp +383mp+315mp)
- lungime tronson I - 322,47 metri;
- lățime medie – 10,10 metri.”

b) - strada Caloianca - tronson II, delimitat astfel: la nord de strada Cazărmii; - la sud de strada Teiului; la est de gard din beton, din fier pe fundație de beton, delimitat de construcție; la vest gard din fier pe fundație de
beton, din lemn, beton și limită construcție , avand caracteristicile:
- suprafață totală măsurată - 980 mp, din care:
- suprafață parte carosabilă - 488 mp
- suprafață totală trotuare – 402 mp (210 mp+ 192 mp )
- lungime tronson II - 69,20 metri;
- lățime medie tronson II– 12,86 metri.”
c) - strada Caloianca - tronson III, delimitat la sud strada Basarabilor iar la nord domeniu public al
municipiului Slatina (parcare adiacentă blocului 2BC din str. Basarabilor și blocului 1 str. Teiului), avand
caracteristicile:
- suprafață totală măsurată - 1238 mp, din care:
- suprafață parte carosabilă - 803 mp
- suprafață totală trotuare – 435mp (161 mp+158mp + 116mp)
- lungime tronson III – 83,04 metri;
- lățime medie tronson III – 14,91 metri.” ,
ținând cont de faptul că suprafețele străzilor sus menționate, rezultate din măsurători, sunt mai mari decât cele
înscrise în inventar, depășind toleranța maximă admisă de 10% potrivit dispozițiilor art. 84 alin.1 din anexa la Ordinul
nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară , este necesar a se rectifica pozițiile din inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului
Slatina, la care figurează înscrise străzile: Basarabilor, Caloianca, 1Decembrie 1918 prin înscrierea suprafețelor
străzilor rezultate din măsurători.
În temeiul prevederilor art. 36(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea poziţiilor din inventarul
bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina, la care figurează înscrise străzile: Basarabilor,
Caloianca, 1 Decembrie 1918, poate fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Slatina.
Anexăm:
- extras din anexa 2 la H.G. nr. 1355/2001, pozițiile: 248;254;256
− planuri de amplasament și delimitare ale străzilor:Basarabilor, Caloianca, 1 Decembrie1918
Director executiv D.A.P,
Narcisa Ionela IONESCU
Vizat de legalitate,
Consilier Juridic,
Maria Claudia POPA

Șef Birou E.D.P.P.,
Mihaila DEACONU

Georgel Claudiu STĂNCIOIU

