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. 404/06.12.2018

HOTĂRARE
(PROIECT)
Referitor la: declararea de uz public a terenului în suprafață de 30 mp, situat în municipiul Slatina, strada
Ecaterina Teodoroiu, zonă bloc 17 și includerea în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al
municipiului Slatina cu destinația de amplasament – stație de călători
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară/extraordinară din data
de ________________2018.
Având în vedere:
- iniţiativa Viceprimarului Municipiului Slatina, prin expunerea de motive nr. 103886/06.12.2018;
- referatul de specialitate nr. 14294/06.12.2018 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, modificată și completată prin H.G. nr. 1553/2009;
- planul de amplasament al terenului în suprafață de 30 mp, situat în municipiul Slatina, strada Ec. Teodoroiu;
- dispozițiile art. 3 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bu nurilor
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, anexa 3;
- Proiectul P2.2. Dezvoltarea unei rețele de stații de transport public local inteligente și autonome (Intelli
Bus Hus Net) pentru solicitarea de finanțare nerambursabilă alocată prin Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e; –Obiectivul specific 4.1. - Reducerea emisiilor de carbon în
municipiile reședință de județ, prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană în cadrul Programului
Operațional Regional (POR) 2014-2020;
- avizul favorabil al Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina;
În conformitate cu prevederile art. art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. (c), art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. 1 lit. b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - (1) Se declară de uz public terenul în suprafață de 30 mp, situat în municipiul Slatina, strada Ecaterina
Teodoroiu, zonă bloc 17, sc. B și C , identificat prin vecinătățile: - N - E – domeniu public( trotuar strada Ec.
Teodoroiu); - S – V – domeniu public (strada Ec. Teodoroiu) ,
și se include în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina, potrivit anexei -parte
integrantă din prezenta hotarare, cu destinația de amplasament stație de transport public local de călători, în vederea
amenajării unei stații de călători în cadrul Proiectului P2.2. ”Dezvoltarea unei rețele de stații de transport public
local inteligente și autonome (Intelli Bus Hus Net) ”.
(2) - Amplasamentul identificat potrivit alin. 1, se va include în Proiectul P2.2. ”Dezvoltarea unei rețele
de stații de transport public local inteligente și autonome (Intelli Bus Hus Net” în locul stației de călători str. Ec.
Teodoroiu (zonă bl. 17) edificată pe teren în suprafață de 33 mp ce face obiectul unui contract de concesiune.
Art. 2. – Se completează anexa 1 - bunuri imobile la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr.
66/1999, prin care a fost însușit inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina, cu
modificările și completările ulterioare, cu bunul imobil menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt;
- Primarului Municipiului Slatina;
- Direcţiei Administrare Patrimoniu;
- S.C. Loctrans S.A. Slatina.
În baza art. 117 lit “a” din Legea nr. 215/2001
avizăm prezentul proiect de hotărâre
Inițiator,
Viceprimar,
Secretarul Municipiului Slatina,
Georgel Claudiu STĂNCIOIU
Mihai Ion IDITA
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Anexă la proiectul de hotărâre nr._______/_________2018

Nr.
Crt.

1.

Cod de
clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Teren în suprafaţă 30 mp, situat
în municipiul Slatina, strada
Ecaterina Teodoroiu, zonă bloc 17,
sc. B și C cu destinația de
amplasament stație de călători

Valoare de Denumire act
Anul
inventar
de proprietate
dobândirii
- leisau alte acte
doveditoare

Terenul este identificat prin vecinătățile:
- N - E – domeniu public (trotuar strada Ec.
Teodoroiu);
- S – V – domeniu public (strada Ec.
Teodoroiu) ,

−

Șef Birou E.D.P.P.,
Mihaila DEACONU

Director executiv D.A.P.,
Narcisa Ionela IONESCU

2

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. 103886/06.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind promovarea proiectului de hotărâre referitor la declararea de uz public a terenului în suprafață de
30 mp, situat în municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu, zonă bloc 17 și includerea în inventarul
bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina cu destinația de amplasament – stație de
călători
Având în vedere:
- faptul că autoritatea publică locală intenționează să modernizeze stațiile de transport public local din municipiul
Slatina, fiind cuprinse în Proiectul P2.2. Dezvoltarea unei rețele de stații de transport public local inteligente și
autonome (Intelli Bus Hus Net) , stațiile de călători ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina;
- faptul că, în cadrul stațiilor propuse pentru modernizare prin proiectul sus menționat, a fost cuprinsă și stația
de calatori situată în strada Ec. Teodoroiu (în fata blocului 17) edificată pe terenul în suprafaţă de 33 mp
concesionat către Spacovschi Dora în anul 1992, în prezent nefiind clarificată situația juridică a stației, fiind
necesar a se identifica o altă locație în zona adiacentă , care să fie cuprinsă ca locație pentru stație de călători în
cadrul proiectului menționat;
- identificarea ca amplasament pentru edificarea unei stații de călători, a terenului în suprafață de 30 mp,
situat în municipiul Slatina, strada Tcaterina Teodoroiu, zonă bl. 17, sc. B și C, cu vecinătățile:
- N - E – domeniu public( trotuar strada Ec. Teodoroiu);
- S – V – domeniu public (strada Ec. Teodoroiu) ,
teren care în prezent are folosința de trotuar pietonal pavelat str. Ec. Teodoroiu.
În conformitate cu prevederile:
- art. 3 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit cărora: ”Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din
bunurile prevăzute la pct. III din anexă şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin
hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori
județean”;
- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, potrivit cărora, în anexa 3 la normele tehnice, este
prezentată Lista orientativă cuprinzând unele categorii de bunuri care alcătuiesc domeniul public al comunelor,
orașelor și municipiilor, iar la lit f) sunt cuprinse: sistemele de transport public local, în comun, de persoane,
cu terenurile aferente;
amplasamentul - teren în suprafață de 30 mp, situat în Slatina, str. Ec Teodoroiu ( zona bl 17, sc. B,C) trebuie
declarat de uz și interes public și inventariat ca bun ce aparține domeniului public al municipiului Slatina, cu destinația
de amplasament stație de transport public local de calatori.
Propun spre aprobarea Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind declararea de uz public a terenului în
suprafață de 30 mp, situat în municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu, zonă bloc 17 și includerea în
inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina cu destinația de amplasament – stație de
călători

Viceprimar,
Georgel Claudiu STĂNCIOIU
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
DIRECŢIA ADMINISTRARE PATRIMONIU
Slatina, strada Unirii r. 2B, Slatina , 230032 , Olt, tel: 0249/416420; fax: 0249/416426
Nr. 14294/06.12.2018

REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind declararea de uz public a terenului în suprafață de 30 mp, situat în
municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu, zonă bloc 17 și includerea în inventarul bunurilor ce
aparțin domeniului public al municipiului Slatina cu destinația de amplasament – stație de călători
Având în vedere:
- faptul că autoritatea publică locală intenționează să modernizeze stațiile de transport public local din municipiul
Slatina, fiind cuprinse stațiile de călători ce aparțin domeniului public în Proiectul P2.2. Dezvoltarea unei rețele de
stații de transport public local inteligente și autonome (Intelli Bus Hus Net) pentru solicitarea de finanțare
nerambursabilă alocată prin Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții e; –
Obiectivul specific 4.1. - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ, prin investiții bazate
pe planurile de mobilitate urbană în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;
- faptul că, în cadrul stațiilor propuse pentru modernizare prin proiectul sus menționat, a fost cuprinsă și stația
de calatori situată în strada Ec. Teodoroiu (în fata blocului 17) edificată pe terenul în suprafaţă de 33 mp
concesionat către Spacovschi Dora în anul 1992, în prezent nefiind clarificată situația juridică a stației, fiind
necesar a se identifica o altă locație în zona adiacentă , care să fie cuprinsă ca locație pentru stație de călători în
cadrul proiectului menționat;
- identificarea ca amplasament pentru edificarea unei stații de călători, a terenului în suprafață de 30 mp,
situat în municipiul Slatina, strada Tcaterina Teodoroiu, zonă bl. 17, sc. B și C, cu vecinătățile:
- N - E – domeniu public( trotuar strada Ec. Teodoroiu);
- S – V – domeniu public (strada Ec. Teodoroiu) ,
teren care în prezent are folosința de trotuar pietonal pavelat str. Ec. Teodoroiu.
În conformitate cu prevederile:
- art. 3 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit cărora: ”Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din
bunurile prevăzute la pct. III din anexă şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin
hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori
județean”;
- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, potrivit cărora, în anexa 3 la normele tehnice, este
prezentată Lista orientativă cuprinzând unele categorii de bunuri care alcătuiesc domeniul public al comunelor,
orașelor și municipiilor, iar la lit f) sunt cuprinse: sistemele de transport public local, în comun, de persoane,
cu terenurile aferente;
amplasamentul - teren în suprafață de 30 mp, situat în Slatina, str. Ec Teodoroiu ( zona bl 17, sc. B,C) trebuie
declarat de uz și interes public și inventariat ca bun ce aparține domeniului public al municipiului Slatina, cu destinația
de amplasament stație de transport public local de calatori.
Având în vedere cele expuse, proiectul de hotărâre privind declararea de uz public a terenului în suprafață de 30
mp,situat în municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu și includerea în inventarul bunurilor ce aparțin
domeniului public al municipiului Slatina cu destinația de amplasament – stație de călători, poate fi supus spre
analiză și dezbatere Consiliului Local.
Anexăm:
- planul de amplasament al terenului în suprafață 30 mp, situat în municipiul Slatina, strada Ec. Teodoroiu

Director executiv D.A.P.,
Narcisa Ionela IONESCU
Vizat pentru legalitate,
Consilier juridic,
Maria Claudia POPA

Şef Birou E.D.P.P.,
Mihaila DEACONU
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