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HOTĂRÂRE
Referitoare la: solicitarea către Consillul Judeţean Olt, a trecerii din domeniul public al
judeţului Olt şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt, in domeniul public al municipiului Slatina, a unei părţi din imobilul "Centrul de plasament
Speranta" - Pavilion central, situat in municipiul Slatina, strada Zmeurei nr. 9B, jud. Olt
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit 1n şedinţa ordinară din data de
31.05.2022.
Având In vedere:
- iniţiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 66366/26.05.2022 la proiectul
de hotărâre;
- nota de fimdamentare nr. 6067/26.05.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu — Biroul Evidenţă
Domeniu Public şi Privat;
- raportul de specialitate nr. 66400/26.05.2022 al Compartimentului juridic, contencios;
- inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al judeţului Olt atestat de Guvern prin H.G. nr.
1355/2001, anexa 1, poz. 1119 la care figurează Inscris imobilul "Centrul de plasament Speranţa" Pavilion central şi teren aferent, situat 1n municipiul Slatina, strada Zmeurei nr. 9B, jud. Olt;
- planurile releveu pentru spaţiile situate la etajele 1 şi 2 din cadrul construcţiei -pavilion central,
identificată cu număr cadastral 55913 -C1, situată 1n strada Zmeurei nr. 9B, jud. Olt;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 4/11.01.2022 referitoare la organizarea reţelei
şcolare a unităţilor de Invăţământ preuniversitar de stat şi particular din raza de competenţă administrativ
teritorială pentru anul 2022 — 2023;
- prevederile art. 112 alin (2) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare,
- prevederile art. 294 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
- avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină şi al Comisiei pentru Invăţământ, sănătate, familie şi
protecţia copilului, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina.
in conformitate cu prevederile art. 129 alin 1, alin (2) lit. d) şi alin. (7), lit. b, coroborate cu prevederile
art. 139 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂSTE:
Art. 1. - Se solicită Consiliului Judeţean Olt, trecerea din domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea
Direcţiei Generale de Asistenţâ. Socială şi Protecţia Copilului Olt, 1n domeniul public al municipiului Slatina, a
unei părţi din cadrul imobilului - "Centrul de plasament Speranta" - Pavilion central - construcţie D+P+2E,
situatin municipiul Slatina, strada Zmeurei nr. 9B, jud. Olt, Inscris 1n Cartea funciară nr. 55913 a UAT Slatina,
având număr cadastral 55913 - Cl, respectiv spaţiile situate la etajele 1 şi 2, identificate potrivit planurilor
releveu anexate:
- spaţii situate la etajul I , in suprafaţă utilă totală de 394,05 mp;
- spaţii situate la etajul 11,1n suprafaţă utilă totală de 391,90 mp
Impreună cu cota indiviză de teren din suprafaţa de teren de 468 mp, aferent construcţiei,
1n vederea desfăşurării activităţii Creşei nr. 4 de Invăţământ antepreşcolar, arondată la Grădiniţa cu
Program Prelungit "Ion Creangă", din Municipiul Slatina, strada Centura Basarabilor nr. 4, jud. Olt.
Art. 2. - (1) - Preluarea 1n patrimoniul public al municipiului Slatina, a imobilului identificat potrivit art. 1 din
prezenta hotărâre, se va face pe bază de protocol, care se va Incheia 1n termenul stabilit prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt, prin care se va aproba trecerea imobilului din domeniul public al judeţului Olt, 1n
domeniul public al municipiului Slatina.

(2) - După Incheierea protocolului de predare-primire prevăzut la alin. 1, Consiliul Local al
municipiului Slatina, va aproba Inscrierea imobilului preluat, identificat potrivit art. 1, 1n inventarul bunurilor ce
aparţin domeniului public al municipiului Slatina, declarândul ca bun de interes public local şi va fl dat 1n
administrare unităţii de Invăţătnânt preşcolar, cu program prelungit la care este arondată creşa nr. 4 de
invătărnânt antepreşcolar.
Art. 3. - Se Imputemiceşte Primarul Municipiului Slatina, să semneze protocolul de preluare a imobilului
menţionat la art. 1 din prezenta hotădre, ce se va incheia Intre Consiliul Judeţean Olt şi Consiliul Local al
Municipiului Slatina.
Art. 4 . - Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de intemet a Primăriei Municipiului
Slatina şi se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Direcţia Administrare Patrimoniu;
- Consiliului Judeţean Olt;
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.
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ea a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU".
prezenţi
3 - consilieri absenţi
21 - consilieri 1n funcţie.

