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CONSILruL LOCAL PIATRA OLT

HOTARiRE
cu privire la : trecerea drumurilor de exploatare

din domeniul privat al orasului Piatra Olt
in domeniul public al orasului Piatra Olt

Consiliul Local al orasului Piatra Olt
Avind in vedere:
- Raportul de specialitate nr. 13865124.03.2016 cu propunerea de trecere drumurilor de
exploatare in domeniul privat al orasului Piatra Olt in domeniul public al orasului Piatra Olt
- H.C.L nr. 6 din 28.01 .2016 de insusire a inventarului bunurilor care aparfin domeniului public
al orasului Piatra Olt;
-Dispozilia nr. 200 din 28.05.2013, a primarului orasului Piatra Olt cu privire la constituirea
comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care aparlin domeniului public al
orasului Piatra Olt;
- Prevederile programului PNDR 2014-2020;
- Ghidul Solicitantului pentru Submasura 4.3 investitii pentru dezvoltarea. modernizarea sau
adaptarea infrastructurii agricole si silvice- Componenta de Infrastructura de acces agricol;
-H.G.nr.1.35512001 privind atestarea domeniului public al judetului Olt ,precum si a
municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Olt cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
-Evaluarea nr.24541110.12.2015 a bunurilor din domeniul privat al orasului Piatra Olt ,

efectuatd in baza Contractului de prestdri servicii nr.156126.08.2015, incheiat cu SC
ROTURNET SR.L, evaluator autorizat, ing. Lacatusu Ioan Lidiu, membruA.N.E.V.A.R.;
- Prevederile art. 21 si punctul III din Anexa laLegea21311998, privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare;
-Procesul -verbal w. 13866124.03.2016 a comisiei de inventariere ;
-Prevederile Legii 21512001, art. 122 coroborat cu art 63 al.( s),lit.d , republicatd, privind
administra(ia publicd local6 cu completirile qi modificdrile ulterioare
Prevederile art. 8 alin 1 din O.G. 4311997,-republicata, privind regimul drumurilor;
-Anexa nr.3.30 la H.G. 78212014 pentru modificarea anexelor la H.G. 54012000 privind
aprobarea incadrariii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate
privata deschise circulatiei publice;
-Prevederile pct. VI, VII $I X DIN Anexa la H.G. rc. 54811999, privind aprobarea Normelor
tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcituiesc domeniul public al comunelor,
oraqelor, municipiilor !i judelelor;
-Prevederile Legii nr.22712015 privind Codul fiscal ;
-Prevederile H.G. nr. 2T3912004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea qi duratele
normale de funcjionare a mijloacelor fixe , cu modihcdrile ;i completdrile ulterioare;
-Prevederile art.2,3 qi 4 din Anexa la Ordinul nr. 347112008 al Ministrului Economiei qi
Finanfelor pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor
fixe corporale aflate in patrimoniul institu{iilor publice;
-Prevederile pct. 1, alin. (1) qi (2),pct.2, alin. (1) dinAnexa la Ordinul Ministrului Finanlelor
Publice nt.286112009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea;i efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor datoriilor qi capitalurilor proprii;
-Prevederile Ordinului nr. 351212008 privind documentele financiar -contabile, cu modificdrile
ulterioare;



-Prevederile art 82, alin (1) qi art.83 din Ordinul ministrului finanlelor publicenr. 180212014.
pentru aprobarea Reglementdrilor contabile privind situaliile financiare anuale indivicuale qi
situaliile anuale consolidate;
-Prevederile Ordonanfei Guvernului nr. 8112003 privind reevaluarea Ei amortizarea activelor fixe
aflate in patrimoniul instituliilor publice aprobatd prin Legea nr. 49312003 cu modificdrile Ei
completdrile ulterioare;
-Prevederile art. l, alin. (1) gi art. 7 din Legeanr. 55412004 privind contenciosul administrativ cu
modi ficdrile qi completdrile ulterioare;
-Raportul comisiei economice,administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului
Local

in temeiul prevederilor art. 45 (3), si art. 115 din Legea 2l5l2}0l republicatd, privind
administra{ia public6 locald cu completS.rile qi modificdrile ulterioare,

HOTARA$TE

Art.1. Se aproba trecerea drumurilor de exploatare din domeniul privat al orasului Piatra
Olt in domeniul public al orasului Piatra Olt conform anexei ce face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art 2. Se completeaza inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului
Piatra Olt, cu pozitiile de la 148 la 330 inclusiv.

Art.3. Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari drumurile de exploatare aflate in
inventarul domeniului privat al orasului Piatra Olt conform HCLnr,6128.01.2016, vor fi radiate.

Art.4. Imobilele inscrise in anexa la prezenta hotlr6re nu fac obiectul unor cereri de
reconstituire a dreptului de proprietate privat6, de restituire depuse in temeiul actelor normative
cu caracter special privind imobilele preluate in mod abuziv de statul romAn in perioada 6 mai
1945 -22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini ;i nu fac obiectul vreunui litigiu.

kt. 5. Prezenta hotdrdre se va inainta
Instituliei Prefectului -Judeful Olt,
Consiliului Judelean Olt,
Primarului orasului Piatra Olt

- Comisiilor de specialitate

PRESEDINTE DE SEDINTA

SE,CRETAR,

Hotarare a fost adoptata cu 14 voturi pentru : unanimitate
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