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Nr. 176/31.08.2020

HOTARARE

Referitoare la: insu§ire aparari formulate in dosarul nr. 720/104/2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in §edinta ordinara 
din data de 31.08.2020.

Avand in vedere :
- referatul de aprobare nr.60648/27.08.2020 al Primarului municipiului Slatina; 

raportul de specialitate al Serviciului Juridic A.P.L. nr.60842/28.08.2020; 
prevederile art. 109 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 
avizul favorabil al comisiei juridice §i de discipline din cadrul Consiliului Local al Municipiului

Slatina;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. 14, cu art. 139, alin. 1 §i art. 196, alin.l, lit. ”a” din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARA$TE:

Art. 1. Se insusesc apararile formulate de Primarul municipiului Slatina, prin aparatul sau de 
specialitate, in numele si pentru Consiliul Local al municipiului Slatina, in cauza ce formeaza obiectul 
dosarului nr. 720/104/2020, aflat pe rolul Tribunalului Olt, prin care, Institutia Prefectului - Judetul Olt 
solicita anularea Hotararii Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 98/28.04.2020 referitoare la 
concesionarea fara licitatie publica catre S.C. NICOLE HAIR STYLE S.R.L. a terenului in suprafata de 
4,56 mp, ce apartine domeniului privat al municipiului Slatina,situat in Slatina, Aleea Macului, adiacent 
partii de est a blocului 2, sc. A.

Art. 2. Se imputemiceste Primarul municipiului Slatina sa reprezinte, prin intermediul consilierilor 
juridici din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, interesele Consiliului Local al municipiului 
Slatina, in fata instantelor de judecata in dosarul nr. 720/104/2020.

Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul municipiului Slatina.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica la :

- Institutia Prefectului - Judetul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Serviciul Juridic, A.P.L.
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1 - consilier absent
20 - consilieri in funcfie.
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