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Nr. 214/29.06.2021

HOTARARE

Referitoare la: Tnsusirea propunerii de a solicita Consiliului Judetean Olt, darea in folosinta gratuita
Consiliului Local al Municipiului Slatina, a spatiului in suprafata utila totala de 724,65 mp, din cadrul
imobilului situat in municipiul Slatina, strada Zmeurei nr. 9B, ce apartine domeniului public al
judefului Olt
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in jedinja ordinara din data de 29.06 2021.
Avand in vedere:
- initiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 53962/25.06.2021 la proiectul de
hotarare;
- nota de fundamentare nr. 6419/25.06.2021 a Direcjiei Administrare Patrimoniu - Biroul Evidenta Domeniu
Public si Privat;
- raportul de specialitate nr. 54322/28.06.2021 al Compartimentului Juridic, contencios;
- Hotararea Consiliului Judefean Olt nr. 51/31.03.2011, prin care s-a aprobat darea in folosinta a unui spa|iu din
domeniul public al judepilui Olt;- Protocolul inregistrat la Consiliul Judetean Olt sub nr. 4124/02.05.2011 §i la
Consiliul Local al Municipiului Slatina sub nr. 153/06.05.2011,
- planuri situatie ale spatiului (etaj 1 §i etaj2) din cadrul imobilului situat in Slatina, strada Zmeurei nr. 9B, ce fac
obiectul preluarii in folosinta gratuita de la Consiliul Judetean Olt;
- avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina.
In conformitate cu prevederile art. 129 alin 1, alin (2) lit. d) §i alin. (7), lit. b, coroborate cu prevederile art.
139 alin. 1 §i art. 196 alin. 1 lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §i
completarile ulterioare,
HOTARA§TE:

Art. 1. - (1) - Se insu$e§te propunerea de a solicita Consiliului Judetean Olt, preluarea de catre Consiliul Local
al Municipiului Slatina, a dreptului de folosinta gratuita asupra unui spajiu in suprafata utila totala de 724,65 mp,
situat la etajele 1 §i 2 din cadrul imobilului fost "Centru de Plasament Speranfa”, din municipiul Slatina, strada
Zmeurei nr. 9B, jud. Olt, aflat in domeniul public al judefului Olt ?i in administrarea Direc{iei Generale de Asistenja
Sociala §i Protectia Copilului Olt, pe o durata de 10 ani;
(2) - Spatiul mentionat la alin. 1, in suprafata utila totala de 724,65 mp, din care: suprafata utila
totala etaj I — 332,75mp §i suprafata utila totala etaj II — 391,90 mp, identificat potrivit planurilor anexate la
prezenta hotarare, va fi folosit exclusiv in vederea funcdonarii unei cre§e pentru copii cu varste cuprinse intre 3 luni
§i 4 ani.
Art. 2. - Consiliul Local al Municipiului Slatina, in exercitarea dreptului de folosinta gratuita asupra spatiului
mentionat la art. 1, va avea urmatoarele obligatii:
a) - sa foloseasca spatii le atribuite exclusiv in scopul pentru care i-a fost acordata folosinta gratuita;
b) - sa suporte cheltuielile de intretinere, reparadi curente ale spadilor atribuite in folosinta, precum si plata
utilitatilor aferente;
c) - sa permita accesul titularului dreptului de proprietate asupra spaflilor atribuite in folosin{a gratuita
pentru efectuarea controlului asupra acestora;
d) - sa nil modifice spatiile. in parte ori in integralitatea lor, fara acordul titularului dreptului de proprietate;
e) - sa colaboreze impreima cu persoauelejizice sail juridice care detin pcirfi din acelaf imobil, pentru
indeplinirea obligafiilor ce le revin din Legea nr. 307/2006, in vederea asiguvdrii mdsurilor de apdrare impotriva
incendiilor pentru hitregal imobil.

Art. 3. - Se Tmputemice§te primarul Municipiului Slatina, sa semneze protocolul de predare - primire a spatiului
mentionat la art. 1 din prezenta hotarare, ce se va incheia intre Consiliul Judetean Olt in calitate de proprietar,
impreuna cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, in calitate de administrator, §i
Consiliul Local al Municipiului Slatina, in calitate de titular al dreptului de folosinja gratuita a spajiului.
Art. 4. - Preluarea spatiului mentionat la art. 1, se va face prin grija Serviciului Public - Directia Administrare
Patrimoniu.
Art. 5. - Prezenta hotarare se va aduce la cuno§tinta publica pe pagina de internet a Primariei Municipiului
Slatina §i se comunica la:
- Institutia Prefectului - Judetul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Directia Administrare Patrimoniu;
- Consiliului Judetean Olt;
- Directia Generala de Asistenta Sociala §i Protec{ia Copilului Olt.

Contrasemneaza,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion JDFTA

jr

Hotararea a fost adoptata cu 21 voturi „PENTRU”.
21 - consilieri prezenfi
0 - consilieri absenti
21 - consilieri Tn functie.

