Consiliul Local al Municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
E.-mail: pms_it@primariaslatina.ro

Nr. 227/15.09.2020
HOTĂRARE
(PROIECT)
Referitor la: modificarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 157/31.07.2020
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa __________________ din data de
____________2020.
Având în vedere:
- iniţiativa primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr. 65345/15.09.2020;
- nota de fundamentare nr. 8497/15.09.2020 a Direcției Administrare Patrimoniu – Biroul Evidență Domeniu Public și
Privat;
- Hotararea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 157/31.07.2020 referitoare la propunerea de schimbare
a destinației unei suprafețe de teren din cadrul imobilului situat în municipiul Slatina, Aleea Muncii nr. 4, în
vederea amplasării în municipiul Slatina, a unei stații de monitorizare continuă a calității aerului în municipiul
Slatina;
- adresa nr. DPI/2661/04.09.2020 a Ministerului Educației și Cecetării, înregistrată la Direcția Administrare
Patrimoniu sub nr. 8227/04.09.2020;
- planul de situație și amplasament, privind delimitarea suprafeței de teren de 30 mp, din cadrul imobilului situat în
Slatina, Aleea Muncii nr. 4, propus pentru schimbarea destinației în vederea amplasării și împrejmuirii unei stații de
monitorizare a calității aerului și a realizăîrii unei căi de acces la stația de monitorizare;
- Cartea Funciară nr. 56690 a UAT Slatina în care este înscris imobilul situat în municipiul Slatina, Aleea Muncii nr. 4;
- prevederile art. 9 pct. 1 din Ordinul nr. 5819/2016 al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice privind
aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia;
- dispozițiile art. 112, alin. 6 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina.
În conformitate cu prevederile 129 alin. 1, alin. 2 lit. c) și d) și alin. 7 lit. i) coroborate cu prevederile art. 139
alin. 3 lit. g) și art. 196 alin. 1 lit ”a” din O.U.G. nr. 57/2029 privind Codul administrativ,cu modificările și completările
ulterioare
HOTĂRĂŞTE :
ART. I. - Articolul 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 157/31.07.2020, se modifică și va
avea următorul conținut:
” Art. 1. – (1) - Se propune schimbarea destinației unei suprafețe de teren de 30,0 mp, din cadrul imobilului situat în
municipiul Slatina, Aleea Muncii nr. 4, ce aparține domeniului public al municipiului Slatina, aflat în administrarea
unității de învățămant - Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu” Slatina, din teren cu destinația de curte a unității de
învățămant - Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu” Slatina, în teren destinat amplasării și împrejmuirii unei stații de
monitorizare a calității aerului în municipiul Slatina, pe suprafața de teren de 6,75 mp, și a realizării unei căi de acces
din Aleea Muncii, la stația de monitorizare, pe suprafața de teren de 23,25 mp, identificat potrivit planului de situație
anexat”.
(2) - Se propune ca schimbarea destinației terenului identificat la art. 1, să se facă pe toată durata funcționării stației de
monitorizare a calității aerului , care se va amplasa pe acest teren”.
ART. II. - Propunerea de schimbare a destinației terenilui identificat la alin. 1, va fi supusă aprobării Consiliului de
administrație al Inspectoratului Școlar Județean Olt și a Consiliului de administrație al Liceului Teoretic ”Nicolae
Titulescu” Slatina.”
ART. III. - Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Direcţia Administrare Patrimoniu;
- Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu ” Slatina, Aleea Rozelor nr. 5;
- Inspectoratul Școlar Județean Olt – Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 8B.

În baza art. 243 alin.(1) lit. a) din O.U.G. 57/2019
avizez prezentul proiect de hotărâre,
Inițiator,
Primar,
Constantin Stelian Emil MOȚ

Secretar General al 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. 65345/15.09.2020
REFERAT DE APROBARE
privind promovarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea Hotărarii Consiliului Local al
Municipiului Slatina nr. 157/31.07.2020
Având în vedere:

- Hotararea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 157/31.07.2020 referitoare la propunerea de
schimbare a destinației unei suprafețe de teren din cadrul imobilului situat în municipiul Slatina, Aleea Muncii
nr. 4, în vederea amplasării în municipiul Slatina, a unei stații de monitorizare continuă a calității aerului în
municipiul Slatina;
- adresa nr. DPI/2661/04.09.2020 a Ministerului Educației și Cecetării, înregistrată la Direcția Administrare
Patrimoniu sub nr. 8227/04.09.2020, transmisă ca urmare a solicitării autorității publice locale, privind
emiterea ”avizului conform”, în vederea schimbării destinației unei suprafețe de teren de 4,0 mp din cadrul
imobilului situat în municipiul Slatina, Aleea Muncii nr. 4, ce aparține domeniului public al municipiului
Slatina, aflat în administrarea unității de învățămant - Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu” Slatina, din teren cu
destinația de curte a unității de învățămant - Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu” Slatina, în teren destinat
amplasării unei stații de monitorizare a calității aerului ”, prin care s-a comunicat, necesitatea completării
documentației transmisă, cu un plan de amplasament, din care să reiasă delimitarea căilor de acces separate,
atat la Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu” Slatina, cat și la stația de monitorizare a calității aerului, iar în
situația în care, stația nu va fi amplasată la limita de proprietate, este necesară împrejmuirea acesteia și
realizarea unei căi de acces separate;
- faptul că, pentru realizarea accesului la locația identificată pentru amplasarea stației de monitorizare a
calității aerului, s-a identificat o suprafață de teren la limita de vest a imobilului situat în Aleea Muncii nr. 4, cu
acces din Aleea Muncii, avand o deschidere de un metru pe toată lungimea, suprafața totală identificată din
cadrul imobilului situat în municipiul Slatina, Aleea Muncii nr. 4, pentru ampladsarea și împrejmuirea stației și
a aleii de acces fiind de 30 mp, compusă din:
- suprafața de teren de 23,25 mp pentru realizare cale de acces stație de monitorizare a calității aerului;
- suprafața de teren de 6,75 mp pentru amplasarea și împrejmuirea stației de monitorizare a calității aerului,
- faptul că imobilul situat în municipiul Slatina, Aleea Muncii nr. 4, compus din teren în suprafață de 5426 mp și
construcție, aparține domeniului public al municipiului Slatina, fiind înscris în Cartea funciară nr. 56690 a UAT Slatina, și
se află în administrarea unității de învățămant - Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu ” Slatina, iar suprafața de teren de 30
mp, identificată pentru schimbarea destinației în vederea amplasării și împrejmuirii unei statii de monitorizare a calitătii
aerului, și a realizării unei căi de acces din Aleea Muncii la stația de monitorizare, face parte din incinta curții unității de
învatamant, fiind situată la limita de est a imobilului din Aleea Muncii nr. 4, avand ca limită de vecinătate pe latura de
est – patinoarul artificial, pe laturile de nord și vest, rest imobil Aleea Muncii nr. 4 (curte școală),
în temeiul prevederilor:
- art. 9, pct. 1 din Ordinul nr. 5819/2016 al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice privind
aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, potrivit căruia
solicitarea avizului conform, va fi însoţită de hotărârea consiliuilui local prin care se propune schimbarea destinaţiei
unui imobil sau a unei părţi din imobil,

pentru obţinerea „avizului conform” al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea schimbării destinaţiei
suprafeței de teren de 30,0 mp din cadrul imobilului - situat în municipiul Slatina, Aleea Muncii nr.4, din teren
cu destinația de curte a unității de învățămant, în teren destinat amplasării și împrejmuirii unei stații de
monitorizare a calității aerului în municipiul Slatina, și a realizării unei căi de acces la stația de monitorizare,
Consiliul Local al Municipiului Slatina, trebuie să adopte o hotărâre, privind modificarea Hotărarii Consiliului
Local al municipiului Slatina nr. 157/31.07.2020 în sensul propunerii de schimbare a destinației pentru o
suprafață de teren de 30 mp, în loc de suprafața de teren de 4 mp.
Propun spre aprobarea Consiliului Local, prezentul proiect de hotărâre privind modificarea Hotărarii Consiliului
Local al Municipiului Slatina nr. 157/31.07.2020
Primar,
Constantin Stelian Emil MOȚ

CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI SLATINA
DIRECŢIA ADMINISTRARE PATRIMONIU
Slatina, strada Unirii r. 2B, Slatina , 230032 , Olt, tel: 0249/416420; fax: 0249/416426
Nr. 8497/15.09.2020

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Privind oportunitatea promovării proiectului de hotarare, referitor la modificarea Hotărarea
Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 157/31.07.2020 .

Având în vedere:
- Hotararea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 157/31.07.2020 referitoare la propunerea de
schimbare a destinației unei suprafețe de teren din cadrul imobilului situat în municipiul Slatina, Aleea Muncii
nr. 4, în vederea amplasării în municipiul Slatina, a unei stații de monitorizare continuă a calității aerului în
municipiul Slatina;
- adresa nr. DPI/2661/04.09.2020 a Ministerului Educației și Cecetării, înregistrată la Direcția Administrare
Patrimoniu sub nr. 8227/04.09.2020, transmisă ca urmare a solicitării autorității publice locale, privind emiterea
”avizului conform”, în vederea schimbării destinației unei suprafețe de teren de 4,0 mp din cadrul imobilului
situat în municipiul Slatina, Aleea Muncii nr. 4, ce aparține domeniului public al municipiului Slatina, aflat în
administrarea unității de învățămant - Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu” Slatina, din teren cu destinația de
curte a unității de învățămant - Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu” Slatina, în teren destinat amplasării unei
stații de monitorizare a calității aerului”, prin care s-a comunicat, necesitatea completării documentației
transmisă, cu un plan de amplasament, din care să reiasă delimitarea căilor de acces separate, atat la Liceul
Teoretic ”Nicolae Titulescu” Slatina, cat și la stația de monitorizare a calității aerului, iar în situația în care,
stația nu va fi amplasată la limita de proprietate, este necesară împrejmuirea acesteia și realizarea unei căi de
acces separate;
- faptul că, pentru realizarea accesului la locația identificată pentru amplasarea stației de monitorizare a
calității aerului, s-a identificat o suprafață de teren la limita de vest a imobilului situat în Aleea Muncii nr. 4, cu
acces din Aleea Muncii, avand o deschidere de un metru pe toată lungimea, suprafața totală identificată din
cadrul imobilului situat în municipiul Slatina, Aleea Muncii nr. 4, pentru ampladsarea și împrejmuirea stației și
a aleii de acces fiind de 30 mp, compusă din:
- suprafața de teren de 23,25 mp pentru realizare cale de acces stație de monitorizare a calității aerului;
- suprafața de teren de 6,75 mp pentru amplasarea și împrejmuirea stației de monitorizare a calității aerului,
- faptul că imobilul situat în municipiul Slatina, Aleea Muncii nr. 4, compus din teren în suprafață de 5426
mp și construcție, aparține domeniului public al municipiului Slatina, fiind înscris în Cartea funciară nr. 56690
a UAT Slatina, și se află în administrarea unității de învățămant - Liceul Teoretic ”Nicolae Titulescu ” Slatina,
iar suprafața de teren de 30 mp, identificată pentru schimbarea destinației în vederea amplasării și împrejmuirii
unei statii de monitorizare a calitătii aerului, și a realizării unei căi de acces din Aleea Muncii la stația de
monitorizare, face parte din incinta curții unității de învatamant, fiind situată la limita de est a imobilului din
Aleea Muncii nr. 4, avand ca limită de vecinătate pe latura de est – patinoarul artificial, pe laturile de nord și
vest, rest imobil Aleea Muncii nr. 4 (curte școală),
în temeiul prevederilor art. 9, pct. 1 din Ordinul nr. 5819/2016 al Ministerului Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea
destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile
necesare acordării acestuia, potrivit căruia, solicitarea avizului conform, va fi însoţită de hotărârea
consiliuilui local prin care se propune schimbarea destinaţiei unui imobil sau a unei părţi din imobil;
pentru obţinerea „avizului conform” al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea schimbării
destinaţiei suprafeței de teren de 30,0 mp din cadrul imobilului - situat în municipiul Slatina, Aleea Muncii

nr.4, din teren cu destinația de curte a unității de învățămant, în teren destinat amplasării și împrejmuirii unei
stații de monitorizare a calității aerului în municipiul Slatina, și a realizării unei căi de acces la stația de
monitorizare, Consiliul Local al Municipiului Slatina, trebuie să adopte o hotărâre, privind modificarea
Hotărarii Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 157/31.07.2020 în sensul propunerii de schimbare a
destinației pentru o suprafață de teren de 30 mp, în loc de suprafața de teren de 4 mp,
Față de cele prezentate, considerăm oportun a se promova proiectul de hotarare, privind modificarea
Hotărarii Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 157/31.07.2020 referitoare la propunerea de schimbare
a destinației unei suprafețe de teren din cadrul imobilului situat în municipiul Slatina, Aleea Muncii nr. 4, în
vederea amplasării în municipiul Slatina a unei stații de monitorizare a calității aerului.
Anexăm:
- Hotararea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 157/31.07.2020;
- adresa nr. DPI/2661/04.09.2020 a Ministerului Educației și Cecetării, înregistrată la Direcția Administrare
Patrimoniu sub nr. 8227/04.09.2020;
- Cartea Funciară nr. 56690 a UAT Slatina în care este înscris imobilul situat în municipiul Slatina, Aleea
Muncii nr. 4;
- planul de situație și amplasament, privind delimitarea suprafeței de teren de 30 mp, din cadrul imobilului situat în
Slatina, Aleea Muncii nr. 4
Director executiv D.A.P.,
Narcisa Ionela IONESCU
Vizat pentru legalitate,
Consilier Juridic,
Claudia Maria POPA

Șef Birou E.D.P.P.,
Mihaila DEACONU

