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. 336/26.10.2018

HOTĂRÂRE
(PROIECT)
Referitoar la: atribuirea în folosință gratuită Școlii Postliceale Sanitare Slatina, a unor spații din cadrul
imobilului – clădire corp C situat în municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 64A, ce
aparține domeniului public al municipiului Slatina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ______________
din data de _______________ 2018
Având în vedere:
- inițiativa Viceprimarului Municipiului Slatina, prin expunerea de motive nr. _______/_______2018;
- referatul de specialitate nr. _____/______2018 al Direcției Administrare Patrimoniu – Biroul Evidență
Domeniu Public și Privat;
- solicitarea nr.1954/20.07.2018 a Școlii Postliceale Sanitare Slatina, înregistrată la Primăria
Municipiului Slatina sub nr. 61117/20.07.2018 și la Direcția Administrare Patrimoniu sub nr.
7728/31.07.2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spații din cadrul imobilului – corp C
clădire, situat în municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 64A în care funcționează Colegiul
Tehnic Metalurgic;
- adresa nr.4308/18.09.2018 a Colegiului Tehnic Metalurgic Slatina, înregistrată la Consiliul Local
Slatina sub nr. 76/19.09.201, transmisă Direcției Administrare Patrimoniu prin adresa nr. 77/20.09.2018
înregistrată sub nr. 9924/20.09.2018;
- inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina, însușit de Consiliul Local al
Municipiului Slatina prin Hotărârea nr. 66/1999, atestat de Guvern prin H.G. nr. 1355/2001, Anexa 2;
- dispozițiile art. 112, alin 1 și alin 2 di Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
- avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina.
În conformitate cu prevederile art. 36 (2), lit.”c” și ale art. 124 coroborate cu prevederile art.
45(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 aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, către Școala Postliceală Sanitară Slatina, a
unor spații din cadrul imobilului – clădire corp C cu regim de înălțime P+3E, situat în municipiul Slatina
strada Ecaterina Teodoroiu nr. 64A ce aparține domeniului public al municipiului Slatina, identificate
astfel:
- spații situate la parter (bibliotecă – Su -11 mp;- secretariat – Su -15,8 mp; - cancelarie - Su -31mp)
- spațiu situat la etajul I - sală laborator – Su - 57 mp;
- spațiu situat la etaj II – sală laborator – Su -57mp;
- spații situate la etaj III: - 10 săli de clasă x Su -33,40 mp fiecare; laborator – Su -57 mp; laborator
- Su -33,40 mp; contabilitate – Su -13,9 mp; magazie -Su- 13,9 mp;- hol - Su -3,9 mp;- arhivă Su -24,25
mp; - hol -Su- 4,0 mp;-grup sanitar Su-13,90 mp; -hol acces săli de clasă – Su -72,70 mp
în vederea desfășurării activității de învățămant în domeniul ”Sănătate și asistență pedagogică”.
(2) - Holurile de intrare situate la parter, etajul 1 și etajul 2 din cadrul imobilului - clădire corp
C, în care sunt situate spațiile menționate la alin. 1, vor fi spații de folosință comună necesare accesului
elevilor și personalului propriu atat pentru Colegiul Tehnic Metalurgic cat și pentru Școala Postliceală
Sanitară Slatina.

Art. 2. - Atribuirea în folosinţă gratuită către Școala Postliceală Sanitară Slatina a spațiilor menționate
la art 1 din prezenta hotărâre, se face pe bază de contract de comodat, încheiat pe durata de 5 ani cu
posibilitatea prelungirii.
Art.3. - Direcția Administrare Patrimoniu, va încheia contractul de comodat privind atribuirea în
folosință gratuită a spațiilor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre, în termen de 30 de zile de la
adoptarea prezentei hotărâri.
Art. 4. - Cu data prezentei încetează dreptul de administrare al Colegiului Tehnic Metalurgic asupra
spațiilor din cartul imobilului – clădire corp C, situat în municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu nr.
64A identificate potrivit art. 1 din prezenta hotarare.
Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Direcţia Administrare Patrimoniu;
- Școala Postliceală Sanitară Slatina - strada Ec. Teodoroiu nr. 64A, Jud. Olt.
- Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina – strada Ec. Teodoroiu nr. 64A, jud. Olt.
În baza art. 117 lit “a” din Legea nr. 215/2001R
avizăm prezentul proiect de hotărâre
Inițiator,
Viceprimar,

Georgel Claudiu STĂNCIOIU

Secretar,

Mihai Ion IDITA

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

Nr. ____________/_________2018

REFERAT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărare privind atribuirea în folosință gratuită Școlii Postliceale Sanitare Slatina, a
unor spații din cadrul imobilului clădire corp C, situat în municipiul Slastina, strada Ecaterina
Teodoroiu nr. 64 A, ce aparține domeniului public al municipiului Slatina

Având în vedere :
- solicitarea nr.1954/20.07.2018 a Școlii Postliceale Sanitare Slatina, înregistrată la Primăria Municipiului
Slatina sub nr. 61117/20.07.2018 și la Direcția Administrare Patrimoniu sub nr. 7728/31.07.2018 privind
atribuirea în folosinţă gratuită a unor spații din cadrul imobilului – clădire corp C, situat în municipiul
Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 64A;
- faptul că imobilul situat în municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 64 A, compus din
teren și construcții, aparține domeniului public al municipiului Slatina, fiind înscris în inventarul
bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina însușit de Consiliul Local prin Hotărârea
nr. 66/1999, atestat de Guvern prin H.G. nr. 1355/2001, Anexa nr. 2, fiind dat în administrarea Colegiului
Tehnic Metalurgic Slatina pe bază de protocol;
- faptul că Școala Postliceală Sanitară Slatina a funcționat începand cu anul școlar 2015 – 2016, în
imobilul Clădire corp C situat în strada Ecaterina Teodoroiu nr. 64 A, pe baza unui contract de comodat
încheiat cu Colegiul Tehnic Metalurgic, care deține acest imobil cu drept de administrare, solicitand prin
adresa sus menționată atribuirea directă a dreptului de folosință asupra spațiilor;
- adresa nr.4308/18.09.2018 a Colegiului Tehnic Metalurgic Slatina, înregistrată la Consiliul Local
Slatina sub nr. 76/19.09.2018, transmisă Direcției Administrare Patrimoniu prin adresa nr. 77/20.09.2018
înregistrată sub nr. 9924/20.09.2018, prin care a comunicat faptul că, în ședința Consiliului de
administrație al unității de învătamant din data de 22.08.2018, s-a aprobat atribuirea în folosință gratuită
Școlii Postliceale Sanitare Slatina unor spații din cadrul clădirii - corp C cu regim de înălțime P +3E,
identificate astfel:
- spații situate la parter (bibliotecă – 11 mp;- secretariat – 15,8 mp; - cancelarie - 31 mp)
- spațiu situat la etajul I - sală laborator – 57 mp;
- spațiu situat la etajul II – sală laborator – 57 mp;
- spații situate la etajul III - 10 săli de clasă x 33,40 mp fiecare; laborator – 57 mp; laborator
33,40 mp; contabilitate – 13,9 mp; magazie 13,9 mp; hol 3,9 mp; arhivă 24,25 mp; hol 4,0 mp;-grup
sanitar 13,90 mp; -hol acces săli de clasă – 72,70 mp ,
ținând cont de faptul că Școala Sanitară Postliceală Slatina, fondată în anul 1991, reprezintă o
importantă institutie de învațământ din județul Olt care activează în domeniul ”Sănătate și Asistență
Pedagogică”, oferind servicii educaționale pentru tinerii și adulții din județul Olt și din județele limitrofe,
care funcționează pe baza fondurilor de la bugetul local și fonduri extrabugetare asigurate din contribuția
elevilor care ocupă locuri cu taxă,
în temeiul prevederilor:
- art. 36 (2), lit.”c”, coroborate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, 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;
- art. 112, alin 1 și alin 2 di Legea Educației Naționale nr. 1/2011, potrivit căruia: ”Unitatile de
învățământ de stat pot detine in administrare bunuri proprietate publică”,

spațiile din cadrul imobilului – clădire corp C situat în municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu
nr. 64A, pot fi atribuite în folosință gratuită Școlii Sanitare Postliceale Slatina, pe o durată de 5 ani cu
posibilitatea prelungirii,
drept pentru care, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre, prin care Consiliul Local Slatina, să
aprobe atribuirea în folosinţă gratuită către Școala Postliceală Sanitară Slatina, a unor spații din cadrul
imobilului - clădire corp C, situat în municipiul Slatina strada Ecaterina Teodoroiu nr. 64A.
Anexăm în copie:
- solicitarea nr.1954/20.07.2018 a Școlii Sanitare Postliceale Sanitare Slatina, înregistrată la Primăria
Municipiului Slatina sub nr. 61117/20.07.2018 și la Direcția Administrare Patrimoniu sub nr.
7728/31.07.2018;
- adresa nr.4308/18.09.2018 a Colegiului Tehnic Metalurgic Slatina, înregistrată la Consiliul Local
Slatina sub nr. 76/19.09.2018;
- plan de situatie
Director executiv D.A.P.,

Narcisa Ionela IONESCU
Vizat pentru legalitate,
Consilier Juridic,
Claudia Maria POPA

Șef Birou E.D.P.P.,
Mihaila DEACONU

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. ____________/___________2018

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind promovarea proiectului de hotărare referitor la atribuirea în folosință gratuită Școlii Sanitare
Postliceale Slatina, a unor spații din cadrul imobilului - clădire corp C, situat în municipiul Slastina, strada
Ecaterina Teodoroiu nr. 64 A, ce aparține domeniului public al municipiului Slatina

Avănd în vedere:
- solicitarea Școlii Postliceale Sanitare Slatina, privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spații din
cadrul imobilului – clădirecorp C, situat în municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 64A ;
- faptul că imobilul situat în municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 64 A, compus din teren
și construcții, aparține domeniului public al municipiului Slatina, fiind înscris în inventarul bunurilor ce
aparțin domeniului public al municipiului Slatina însușit de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 66/1999,
atestat de Guvern prin H.G. nr. 1355/2001, figurând în Anexa nr. 2 , fiind dat în administrarea Colegiului
Tehnic Metalurgic Slatina pe bază de protocol;
- adresa nr.4308/18.09.2018 a Colegiului Tehnic Metalurgic Slatina, înregistrată la Consiliul Local
Slatina sub nr. 76/19.09.2018, transmisă Direcției Administrare Patrimoniu prin adresa nr. 77/20.09.2018
înregistrată sub nr. 9924/20.09.2018, prin care a comunicat faptul că, în ședința Consiliului de
administrație al unității de învătamant din data de 22.08.2018, s-a aprobat atribuirea în folosință gratuită
Școlii Postliceale Sanitare Slatina următoarelor spații din cadrul corpului C de clădire cu regim de
înălțime P +3E:
- spații situate la parter ( bibliotecă – 11 mp;- secretariat – 15,8 mp; - cancelarie - 31 mp)
- spațiu situat la etajul I - sală laborator – 57 mp;
- spațiu situat la etajul II – sală laborator – 57 mp;
- spații situate la etajul III - 10 săli de clasă x 33,40 mp fiecare; laborator – 57 mp; laborator 33,40 mp;
contabilitate – 13,9 mp; magazie 13,9 mp; hol 3,9 mp; arhivă 24,25 mp; hol 4,0 mp;-grup sanitar 13,90 mp,-hol

acces săli de clasă – 72,70 mp
ținând cont de:
- faptul că Școala Postliceală Sanitară Slatina, fondată în anul 1991, reprezintă o importantă institutie
de invațământ din județul Olt care activează în domeniul ”Sănătate și asistență pedagogică”, oferind
servicii educaționale pentru tinerii și adulții din județul Olt și din județele limitrofe, care funcționează pe
baza fondurilor de la bugetul local și fonduri extrabugetare asigurate din contribuția elevilor care ocupă
locuri cu taxă,
- interesul autorităților locale de a asigura cadrul necesar desfășurării procesului de învățământ
postliceal în domeniul ”Sănătate și asistență pedagogică”,
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 și completările ulterioare;
- art. 112, alin 1 și alin 2 di Legea Educației Naționale nr. 1/2011,

spațiile din cadrul imobilului – clădire corp C situat în municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu
nr. 64A, pot fi atribuite în folosință gratuită Școlii Postliceale Sanitare Slatina, pe o durată de 5 ani cu
posibilitatea prelungirii,
Propun spre aprobarea Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită
Școlii Postliceale Sanitare Slatina, a unor spații din cadrul imobilului - clădire corp C, situat în municipiul
Slastina, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 64 A, ce aparține domeniului public al municipiului Slatina .
VICEPRIMAR,

Georgel Claudiu STĂNCIOIU

