
ROMANIA
ruDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE

Privind aprobarea preluarii in administrare de catre Ministerului Dezvoltirii Regionale
si Turismului a obiectivului ,,Modemizare DC 78, oraqul Piatra Olt, jude{ul Olt"cu lungimea
de 2180 ml si a terenurilor aferente acestuia, situate in orasul Piatra Olt, judetul Olt din
domeniul public al UAT, pe perioada realizarii proiectului prin Programul nafional de
dezvoltare a infrastructurii

Consiliul Local Piatra Olt;
Av6nd in vedere :

-Raportul de specialitate aI biroului Investilii, Achizilii, nr.l27l9ll2.04.2}ll ;
-Ordonanta de Urgenta w.10512010 privind aprobarea Programului nafional de

dezvoltare a infrastructurii art.l, alin(l), (2),(39,lit.a) si b), art. 2 atin(l),(3),(4), si (s),art. 3,
art. 11, alin(l) si art.12 din H.G.nr.25lDA11 pentru aprobareaNormelor Metodologice pentru
derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului Na{ional de Dezvoltare a
Infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernuluiw. lA5D0l0, realizate de
catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului;

-Studiul de fezabilitate al investitiei ,Modernizare DC 78, oraqul Piata Olt, jude{ul
Olt"

-Hotararea Consiliului Local nr. l4l24.03.20llprivind aprobarea documentatiei
tehnico-economica, studiu de fezabilitate,,Modernizare DC 78, oraqul Piatra Olt, judeful Olt',
lungime 2.180 mt.

-Prevederile Legii w. 21311998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, cu modificirile si completdrile ulterioare, art. 17,

-Prevederile Legea rc.215/20A1 privind administafla publica locala, republicata ,art.
124,

-Raportul Comisiei Economice, Administrarea domeniului public si privat
In temeiul art. 36,alin.2,lit. b, alin.4, lit.d, art.45 alh. 2,lit. e preclrm si art. 115.

alin(l) lit. b din Legea rc.2lSDAAl a administraliei publice locale, republicata, cu
modifi carile si completarile ulterioare,

HOTARASTE :

Art.l.(1) Se aprobapreluarea in administrare de c6tre Mnisterul Dezvolt6rii Regionale
si Turismului a amplasamentelor/terenurilor aferente realizdrii obiectivului ,JVlodernizare DC
78, ora.Eul Piatra Olt, judeful Olt" pe lungimea de 2.180 ml, care aparfin domeniului public al
oraqului Piata Olt, judeful Olt, pe perioada realizlrii obiectivului de investitii in cadrul
proiectului prioritar a Programul Nalional de Dezvoltare a Infrastructurii(PNDl);

(2) Obiectivul de investitii si terenurile aferente acestora, identificate la alin.(l) sunt
libere de orice sarcini si nu se afla in litigiu.

Art.2. Predarea- primirea se face pe baza de Protocol incheiat intre beneficiar,
Consiliul Local al oragului Piatra Olt si Ministerul Dezvoltirii Regionale si Turismului,
conform Anexei nr.2la HG, nr.25l l20ll;

Art.3. Se deleagd primarul oraqului Piatra Olt, domnul Tudor Udrescu sa sernneze
Protocolul de predare-primire al obiectivului de investilii si terenurile aferente nominalizate la
art. I si cme trec astfel, in administrarea MDRT pe durata realizdrii obiectivelor de investifii
in cadrul proiectului prioritar al Prograrnului Nalional de Dezvoltare a Infrastructurii(PNDl);

M..4. Prevederile prezentei hot5r6ri vor fi aduse la indeplinire de cltre autoritatea



Art.s. Prezenta hotlrdre va fi comunicata Primarului oraqului Piatra Olt,
compartimentului de specialitate, Consiliului Judefean, Instituliei Prefectului-judetul Olt,
precum si MDRT, constituindu-se parte integranta din documentalia necesara cari sta labaza
solicitirii de realizare a investitiilor din cadrul proiectului prioritar al Prograrnului National de
Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI).

PRESEDINTE,

SECRETAR
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