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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.349/16.09.2022
HOTĂRÂRE
Referitoare la: acordulin vederea dezlipiriiin trei corpuri de proprietate, a imobilului — teren
1n suprafaţă totală de 49001 mp, situat 1n intravilanul municipiului Slatina, strada Strehareţi
nr. 154, jud. Olt
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 'in şedinţa extraordinară de
Indată din data de 16.09.2022.
Având 1n vedere:
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina, prin referatul de aprobare nr. 102716/15.09.2022;
- nota de fundamentare nr. 9902/15.09.2022, a Direcţiei Administrare Patrimoniu — Biroul
Evidenţă Domeniu Public şi Privat;
- raportul de specialitate nr.102721/15.09.2022 al Compartimentului juridic, contencios;
- inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina, Insuşit de Consiliul
Local al municipiului Slatina prin Hotărkea nr. 66/1999, cu modificările şi completările ulterioare,
atestat de Guvem prin Hotărărea nr. 1355/2001, Anexa nr. 2, Secţiunea I;
- Cartea Funciară nr. 54972 a UAT Slatina, 1n care este 'inscris imobilul — teren în suprafaţă de
49.001 mp, cu număr cadastral 54972, situat 1n municipiul Slatina, strada Strehareţi nr. 154 jud. Olt;
- adresa nr. MDLPA 24277,31819/DPFBL-1034/2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Administraţiei Inregistrată la Direcţia Administrare Patrimoniu sub nr. 3580/05.04.2022;
- adresa nr. 4102/03.05.2022 a Administraţiei Naţionale Apele Române - ABA Olt - S.G.A. Inregistrată la Direcţia Administrare Patrimoniu sub nr. 4643/03.05.2022;
- planul de amplasament şi delimitare a imobilului — teren 1n suprafaţă totală de 49.001 mp,
situat 1n intravilanul municipiului Slatina, strada Strehareţi nr. 154, cu propunerea de dezlipire 1n
trei de proprietate;
- prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- dispozitiile 132 alin. (1) şi art. 135 alin. 1 lit. a) din anexa la Ordinul nr. 700/2014 pentru
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi inscriere in evidenţele de cadastru şi carte
funciară;
- avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina.
in conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. (2) lit. c şi art. 139 alin (3) lit. g) coroborat cu
prevederile 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 dă acordul de principiu în vederea dezlipirii imobilului — teren 1n suprafaţă totală de
49.001 mp, situat 1n intravilanul municipiului Slatina, strada Strehareţi nr. 154, jud. Olt, Inscris 1n
Cartea funciară nr. 54972 a UAT Slatina, având număr cadastral 54972, ca drept de proprietate
publică a municipiului Slatina, in trei loturi de teren identificate astfel:
- lot 1 - teren 1n suprafaţă de 29370 mp, identificat prin vecinătăţile: N — teren curs de apă
Strehareţi (lot 3 — teren in suprafaţă de 2908 mp); - S şi E - imobil cu număr cadastral 59342; - V imobil cu număr cadastral 59342;

- lot 2 - teren 1n suprafaţă de 16723 mp, identificat prin vecinătăţile: -N — domeniu public al
municipiului Slatina (drum); - S, E si V - teren curs de apă Strehareţi (lot 3 — teren in suprafaţă de
2908 mp);
- lot 3 - teren 1n suprafaţă de 2908 mp aferent cursului de apă Strehareti, cu vecinătătile:- Nteren domeniu public UAT Slatina (suprafaţa de 16723 mp);- S - domeniu public UAT Slatina
(suprafaţa de teren de 29370 mp),
pentru reglementarea situatiei juridice a terenului In suprafaţă de 2908 mp aferent cursului de apă
Strehareti, ca drept de proprietate publică a statului.
Art. 2. - Directorul executiv al Direcţiei Administrare Patrimoniu, va semna la notarul public, actul de
dezlipire al imobilului — teren în suprafaţă de 49.001 mp, situat in municipiul Slatina, strada Strehareti
nr. 154, jud. Olt, in trei corpuri de proprietate identificate potrivit art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. - Prezenta hotărke se va aduce la cunoştintă publică pe pagina de internet a Primăriei
Municipiului Slatina şi se comunică la:
- Institutia Prefectului - Judetul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Directia Administrare Patrimoniu;
- Directia Generală Economică.
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prezenţi
4 - consilieri absenţi
21 - consilieri in funcţie.

