
 
H O T Ă R Â R E A  nr. 56 

Privitor la:  "Aprobare modificare ]i completare art.1 din HCL nr.7/13.02.2015 privind 
aprobarea trecerii din domeniul public [n domeniul privat a unui teren [n suprafa\` 

52  de mp, pentru alipire loturi 
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinară 

din 31.07.2015., la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din totalul de 13 [n 
func\ie absent motivat fiind dl consilier local Tra]c` Flavius Iulian. 

{n conformitate cu art. 35 din Legea administra\iei publice locale nr. 215/2001, 
republicat`, a fost ales, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, pre]edinte de ]edin\` dl 
P`unescu Br`nescu Ion Ovidiu 

Având în vedere referatul d-lui Tatu Viorel, [nregistrat sub nr. 7383/15.07.2015, prin care propune 
corectare eroare material` a art.l din HCL nr.7/10.02.2015privind trecerea din domeniul public [n domeniul 
privat,[n sensul scrierii”din domeniul public al ora]ului [n domeniul privatal ora]ului”[n vederea alipirii de 
loturi ]i [ntocmirea cadastrului funciar. 

{n baza expunerii de motive a Primarului Ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de hot`râre 
{n baza rapoartelor de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al 

Ora]ului B`ile Ol`ne]ti,  precum ]i a avizului de legalitate dat de secretarul ora]ului asupra proiectului de 
hot`r@re; 

Verific@nd hot`r@rile Consiliului local privind aprobarea cocesiunilor,respectiv HCL 
nr22/28.11.1996,HCLnr.5/30.01.1997,HCL nr.15/09.03.2010,precum ]i contractele de concesiune 
nr.1284/17.04.1997 pentru suprafa\a de 52 mp,teren domeniu public,contract concesiune 
nr.2662/29.03.2010,pentru suprafa\a de 8,00 mp,teren domeniu privat. 

Potrivit prevederilor art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998,privind proprietatea public` ]i 
regimul juridic al acesteia ]i OUG nr.54/2006 privind contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate public`. 

În temeiul art.36 alin.2 lit."c" ]i alin.5 lit."a", art.45 alin.3, coroborate cu art.115 alin.1 
lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu 
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, adopt` urm`toarea 

Întrunindu-se cvorumul necesar al majorit`\ii numărului consilierilor în funcţie, 
respectiv voturi "pentru" = 12. 

În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicat` privind administraţia 
publică locală, adoptă următoarea: 

H O T Ă R ^R E : 
 Art.1 – Se modific` ]i se completeaz` art.1 al  HCL nr.7/10.02.2015 dup` cum 
urmeaz`; 

 Art.1 va avea urm`toarea form` ]i con\inut;” Se aprob` trecerea din domeniul public 
[n domeniul privat al ora]ului ]i [n administrarea Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti,a 
suprafe\ei de 52 mp teren situat [m B`ile Ol`ne]ti,str.Pia\a Nou`, lot 9,pentru alipire loturi ]i 
[ntocmire cadastru. 
 Art.2 – Celelalte prevederi ale HCL nr.7/10.02.2015 r`m@n neschimbate. 

Hotărârea se comunică pe SITE-ul prim`riei ,Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, 
Compartimentulor de specialitate,  Consiliului Jude\ean V@lcea. 
            PRESEDINTE DE }EDIN|~ 

P`unescu Br`nescu Ion Ovidiu 
                                                                                   Contrasemneaz` 

SECRETAR, 
jr.Nicolae Gorgan 

 
B`ile Ol`ne]ti, 31 iulie 2015. 
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