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. 57/13.03.2019

HOTĂRÂRE
(PROIECT)
Referitoar la: atribuirea în folosinţă gratuită către Asociaţia pentru Protecţia Animalelor ”Prietenii

Noştri”, a imobilului - teren în suprafaţă de 5384 mp şi construcţie, situat în municipiul
Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169, ce aparţine domeniului public al municipiului
Slatina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ______________
din data de _______________ 2019
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 20500/12.03.2019 a Viceprimarului Municipiului Slatina;
- referatul nr.3469/12.03.2019 al Direcţiei Administrare Patrimoniu – Biroul Evidenţă Domeniu
Public şi Privat;
- solicitarea nr. 16/17.07.2018 a Asociaţiei Pentru Protecţia Animalelor ”Prietenii Noştri”, înregistrată
la Direcţia Administrare Patrimoniu sub nr.7064/17.07.2018 ;
- inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina, însuşit de Consiliul Local
al Municipiului Slatina prin Hotărârea nr. 66/1999, atestat de Guvern prin H.G. nr. 1355/2001, Anexa 2
- statutul Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor ”Prietenii Noştri”;
- prevederile art. 49 alin. 1 şi alin. 2 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată
şi completată prin Legea nr.246/2005;
- avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina.
În conformitate cu prevederile art. 36 (2), lit.”c” şi ale art. 124 coroborate cu prevederile 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 atribuirea în folosinţă gratuită, către Asociaţia pentru Protecţia Animalelor
”Prietenii Noştri” Slatina, a imobilului - teren în suprafaţă de 5384 mp, situat în municipiul Slatina,
strada Tudor Vladimirescu nr. 169, identificat prin vecinătăţile:
- N – domeniu public al municipiului Slatina; - S – drum acces către S.C. Hidroserv S.A. Slatina; E domeniu public al municipiului Slatina şi S.C. Boniplast S.R.L. Slatina;- V – S.C. Hidroserv S.A.Slatina,
şi clădire în suprafaţă de 60 mp cu destinaţia de birou administrativ,
în vederea desfăşurării următoarelor activităţi şi obiective prevăzute în statutul asociaţiei:
- protejarea căinilor fără stăpân (asigurarea adapostului si hranei, tratamentelor) şi mentinerea
sub control a numarului acestora prin sterilizare;
- schimbarea atitudinii oamenilor faţă de animalele fără stăpan, responsabilizarea lor, educarea
copiilor in spiritul dragostei si respectului pentru animale;
– asigurarea unui adapost permanent si a unui centru de tratament gratuit pentru animale, atat
pentru cele fara stapan cat si pentru cele ai căror proprietari au venituri mici.

Art. 2. - Atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului menţionat la art 1 din prezenta hotărâre, se face
pe bază de contract de comodat, încheiat pe o durată de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii.
Art. 3. – (1) - Se instituie următoarele obligaţii ale Asociaţia pentru Protecţia Animalelor”Prietenii
Noştri” Slatina:
a) - să asigure cazarea a circa 230 de câini în mod permanent, efectuând deparazitarea, sterilizarea
şi vaccinarea acestora;
b)- sterilizarea unui număr de minim 2000 de câini, atât cu stăpân, cât şi fără stăpân, pe an, la
solicitarea şi cu acceptul proprietarilor, pe cheltuiala asociaţiei
c) - realizarea adopţiilor internaţionale de câini comunitari de pe raza municipiului Slatina;
d)- colaborarea la realizarea diferitelor programe educative, cu instituţii de învăţământ de pe raza
municipiului Slatina.
e) - să obţină avizele şi autorizaţiile necesare funcţionării şi desfăşurării activităţii pentru care a fost
atribuit imobilul;
(2) – În situaţia nerespectării obligaţiilor instituite la alin. 1, contractul de comodat se constată
reziliat de drept.
Art. 4. - (1) - Direcţia Administrare Patrimoniu, va încheia contractul de comodat privind atribuirea
în folosinţă gratuită a imobilului menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre, în termen de 30 de zile de la
adoptarea prezentei hotărâri.
(2) - În termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de comodat, Asociaţia pentru Protecţia
Animalelor”Prietenii Noştri” are obligaţia să depună la Direcţia Generală Economică din cadrul Primăriei
Municipiului Slatina, o declaraţie fiscală în vederea stabilirii impozitului pe imobilul atribuit în folosinţă
gratuită.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţului Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Direcţia Administrare Patrimoniu;
- Direcţia Generală Economică;
- Asociaţia pentru Protecţia Animalelor”Prietenii Noştri” Slatina – strada Tudor Vladimirescu
nr. 169, jud. Olt.
În baza art. 117 lit “a” din Legea nr. 215/2001
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

Nr20500/12.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărăre referitor la atribuirea în folosinţă gratuită către Asociaţia Pentru
Protecţia Animalelor ”Prietenii Noştri”, a imobilului - teren în suprafaţă de 5384 mp şi construcţie,
situat în municipiul Slatina, stradaTudor Vladimirescu nr. 169, ce aparţine domeniului public al
municipiului Slatina
Avănd în vedere solicitarea Asociaţiei Pentru Protecţia Animalelor ”Prietenii Noştri”, privind prelungirea
termenului de atribuire în folosinţă gratuită, a terenului în suprafaţă de 5384 mp, situat în municipiul Slatina,
strada Tudor Vladimirescu nr. 169 jud. Olt şi a unei clădiri în suprafaţă de 60 mp, cu destinaţia de birou
administrativ, în vederea desfăşurării de activităţi şi obiective prevăzute în statutul organizaţiei,
ţinând cont de:
- faptul că imobilul – teren în suprafaţă de 5384 mp şi construcţie în suprafaţă de 60 mp, situat în municipiul
Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169, aparţine domeniului public al municipiuluişi a fost atribuit Asociaţiei
pentru Protecţia Animalelor ”Prietenii Noştri” în folosinţă gratuită, pe bază de contract de comodat (contractul nr.
3/29.08.2013), încheiat pe o durată de 5 ani, durată care a expirat în data de 30. 08.2018;
- faptul că Asociaţia Pentru Protecţia Animalelor ”Prietenii Noştri”, este o organizaţie nonprofit, înfiinţată în
conformiate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată prin Legea
nr.246/2005, ca persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, apolitică, independentă şi
neguvernamentală, având ca obiect de activitate:
- protejarea cainilor fără stăpân (asigurarea adapostului si hranei, tratamentelor) şi mentinerea sub control
a numarului acestora prin sterilizare;
- schimbarea atitudinii oamenilor fata de animalele fara stapan, responsabilizarea lor, educarea copiilor in
spiritul dragostei si respectului pentru animale;
– asigurarea unui adapost permanent si a unui centru de tratament gratuit pentru animale, atat pentru cele
fara stapan cat si pentru cele ai căror proprietari au venituri mici.
- faptul că acţiunile desfăşurate de Asociaţia Pentru Protecţia Animalelor ”Prietenii Noştri”, sunt de interes
local, cu scop caritabil pentru cetăţeni şi benefic pentru stoparea înmulţirii haotice a câinilor;
- interesul autorităţilor locale de a asigura cadrul necesar desfăşurării acţiunilor de protejare a câinilor, de către
Asociaţia pentru Protecţia Animalelor ”Prietenii Noştri” prin atribuirea în folosinţă a imobilului- teren în suprafaţă
de 5384 mp şi construcţie, situat în municipiul Slatina, stradaTudor Vladimirescu nr. 169, în următoarele condiţii
în sarcina asociaţiei:
- să asigure cazarea a circa 230 de câini în mod permanent, efectuând deparazitarea, sterilizarea şi vaccinarea
acestora;
- sterilizarea unui număr de minim 2000 de câini, atât cu stăpân, cât şi fără stăpân, pe an, la solicitarea şi cu
acceptul proprietarilor, pe cheltuiala asociaţiei
- realizarea adopţiilor internaţionale de câini comunitari de pe raza municipiului Slatin
- colaborarea la realizarea diferitelor programe educative, cu instituţii de învăţământ de pe raza municipiului
Slatina,
în temeiul prevederilor :
- art. 36 (2), lit.”c”, coroborate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioar

- art. 49 alin. 1 şi alin. 2 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată
prin Legea nr.246/2005,
imobilul- teren în suprafaţă de 5384 mp şi construcţie, situat în municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr.
169, poate fi atribuit în folosinţă gratuită către Asociaţia Pentru Protecţia Animalelor ”Prietenii Noştri”, pe o
durată determinată, de 5 ani, în vederea desfăşurării de activităţi şi obiective prevăzute în statutul organizaţiei,
Propun spre aprobarea Consiliului Local, proiectul de hotărâre referitor la atribuirea în folosinţă gratuită
către Asociaţia Pentru Protecţia Animalelor ”Prietenii Noştri”, a imobilului - teren în suprafaţă de 5384 mp şi
construcţie, situat în municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169.
Viceprimar,
Georgel Claudiu STĂNCIOI

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

Nr. 3469/12.03.2019

REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind: atribuirea în folosinţă gratuită către Asociaţia pentru Protecţia

Animalelor ”Prietenii Noştri”, a imobilului - teren în suprafaţă de 5384 mp şi construcţie, situat
în municipiul Slatina, stradaTudor Vladimirescu nr. 169, ce aparţine domeniului public al
municipiului Slatina
Având în vedere :

- solicitarea nr. 16/17.07.2018 a Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor ”Prietenii Noştri”, înregistrată
la Direcţia Administrare Patrimoniu la nr. 7064/17.07.2018, privind prelungirea termenului de atribuire
în folosinţă gratuită pe o durată de 5 ani, a terenului în suprafaţă de 5384 mp, situat în municipiul Slatina,
strada Tudor Vladimirescu nr. 169 jud. Olt şi a unei clădiri în suprafaţă de 60 mp, cu destinaţia de birou
administrativ, în vederea desfăşurării de activităţi şi obiective prevăzute în statutul organizaţiei;
- faptul că imobilul - teren în suprafaţă de de 5384 mp şi construcţie în suprafaţă de 60 mp, situat în
municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169 jud. Olt, identificat prin vecinătăţile: - N –
domeniu public al municipiului Slatina; - S – drum acces către S.C. Hidroserv S.A. Slatina; E - domeniu
public al municipiului Slatina şi S.C. Boniplast S.R.L. Slatina , - V – S.C. Hidroserv S.A. Slatina,
aparţine domeniului public al municipiului Slatina, şi a fost atribuit Asociaţiei pentru Protecţia
Animalelor ”Prietenii Noştri” în folosinţă gratuită, pe bază de contract de comodat (contractul nr.
3/29.08.2013), încheiat pe o durată de 5 ani, durată care a expirat în data de 30. 08.2018,
ţinând cont de:
- faptul că Asociaţia pentru Protecţia Animalelor ”Prietenii Noştri”, este o organizaţie nonprofit,
înfiinţată în conformiate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi
completată prin Legea nr.246/2005, ca persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ sau
patrimonial, apolitică, independentă şi neguvernamentală, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
– Judecătoria Sector1, sub nr. 1766/18.05.2015, CIF 17705294, având ca obiect de activitate:
- protejarea câinilor fără stăpân (asigurarea adapostului si hranei, tratamentelor) şi mentinerea
sub control a numarului acestora prin sterilizare;
- schimbarea atitudinii oamenilor fata de animalele fără stăpân, responsabilizarea lor, educarea
copiilor in spiritul dragostei si respectului pentru animale;
– asigurarea unui adapost permanent si a unui centru de tratament gratuit pentru animale, atat
pentru cele fără stăpân cat si pentru cele ai căror proprietari au venituri mici;
- faptul că acţiunile desfăşurate de Asociaţia Pentru Protecţia Animalelor ”Prietenii Noştri”, sunt
de interes local, cu scop caritabil pentru cetăţeni şi benefic pentru stoparea înmulţirii haotice a câinilor;
- interesul autorităţilor locale de a asigura cadrul necesar desfăşurării acţiunilor de protejare a câinilor,
de către Asociaţia pentru Protecţia Animalelor ”Prietenii Noştri” prin atribuirea în folosinţă a imobilului
- teren în suprafaţă de 5384 mp şi construcţie, situat în municipiul Slatina, stradaTudor Vladimirescu nr.
169, în următoarele condiţii în sarcina asociaţiei:
- să asigure cazarea a circa 230 de câini în mod permanent, efectuând deparazitarea, sterilizarea şi
vaccinarea acestora;
- sterilizarea unui număr de minim 2000 de câini, atât cu stăpân, cât şi fără stăpân, pe an, la
solicitarea şi cu acceptul proprietarilor, pe cheltuiala asociaţiei
- realizarea adopţiilor internaţionale de câini comunitari de pe raza municipiului Slatin
- colaborarea la realizarea diferitelor programe educative, cu instituţii de învăţământ de pe raza
municipiului Slatina;
în temeiul prevederilor:

- art. 36 (2), lit.”c”, coroborate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia, consiliile locale, în
exercitarea atribuţiilor ce le revin, administrează domeniul public şi privat, şi pot da în folosinţă gratuită,
pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, după
caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate
publică ori serviciilor publice, să fie date în administrare, să fie concesionate, ori să fie închiriate;
- art. 49 alin. 1 şi alin. 2 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi
completată prin Legea nr.246/2005;
imobilul - teren în suprafaţă de 5384 mp şi construcţie ( birou administrativ) în suprafaţă de 60 mp,
situat în municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169 jud. Olt, poate fi atribuit în folosinţă
gratuită către Asociaţia Pentru Protecţia Animalelor ”Prietenii Noştri”, pe o durată determinată de 5 ani.
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă
gratuită către Asociaţia pentru Protecţia Animalelor ”Prietenii Noştri”, a imobilului - teren în suprafaţă
de 5384 mp şi construcţie, situat în municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 169 jud. Olt, poate
fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Slatina.
Anexăm în copie:
- solicitarea nr. 16/17.07.2018 a Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor ”Prietenii Noştri”, înregistrată
la Direcţia Administrare Patrimoniu la nr. 7064/17.07.2018
- statutul Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor ”Prietenii Noştri
- contractul nr. 3/29.08.2013
Director executiv D.A.P.,
Narcisa Ionela IONESCU
Vizat pentru legalitate,
Consilier juridic,
Maria Claudia POPA

Șef Birou E.D.P.P.,
Mihaila DEACONU

