
KOMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIAIRA OLI

HOTARARE
Cu privire la: concesionarea catre SC Compania deApa Olt SA
a terenului in suprafata de l7l3 mp situat in orasul Piatra Olt,

ca bun de retur in cadrul contractului de delegare prin concesiune,
a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare

Consiliul Local al orasului Piatra Olt,
Avand in vedere:

- Raportul de specialitate nr. 17360118.07.2017 al biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriul de propunere a
concesionarii catre SC Compania de Apa Olt SA a terenului in suprafata de 1713 mp situat in orasul Piatra Olt, ca bun
de retur in cadrul contractului de delegare prin concesiune ,a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare
-Adresa nr.671110.07.2017a SCCompaniadeApaOltSA princaresolicitaconcesionareasuprafatadelTl3mp
situat in orasul Piatra Olt, ca bun de retur in cadrul contractului de delegare prin concesiune ,a slrviciilor publice de
alimentare cu apa si canalizare
- HCL nr.49l30.05.2017 cu privire la completarea inventarului domeniului public al orasului Piatra Olt
aprobat prin HCL nr.20124.02.2017, po2.335.

- Contractul de delegare prin concesiune nr.8059106.12.2007, a serviciilor publice de alimentare cu apa si de
canalizare, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara OLTUL si Compania de Apa OLT 

-SA;

- Cartea funciara nr.51338/2016 a terenului in suprafat a de 1713 mp care apartine domeniului p rivat al orasului Piatra
)lt*- 
Prevederile HCL nr.10121.02.2008 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate ;i indicatorilor tehnico - economici

pentru realizatea proectului Extinderea gi Reabilitarea Sistemelor de Ap[ Potabild qilJzatd"in judelul Olt qi aprobarea
cotelor ce revin oraqului Piatra olt pentru cofinan{area proiectului
- Prevederile art.36 ,alin.2,lit.c, din Legea nr.2l5l200l privind Administratia Publica Locala, republicata, modificata
sicompletata,
-Raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului Local

In temeiul art- 45 (3)si art.l 15 din Legea nr. 21512001privind Administratia Publica Localq republicata, modificata
si completata.

HOTARARE:

Art.l ' Se respinge concesionarea catre SC Compania de Apa Olt SA a terenului in suprafata de l7l3 mp situat in
orasul Piatra Olt, ca bun de retur in cadrul contractului de delegare prin concesiune ,a serviciilor publice de alimentare cu
apa si canalizare, din suprafata de 1713 mp, situat in str. AleeaArmoniei, nr.l2Asi avand urmatoarele vecinatati:

NORD * Lot.[- rest proprietate Consiliul Local
SUD - str.AleeaArmoniei, (Ds 10lS)
EST - Lot.II- rest proprietate Consiliul Local
VEST -P 102413- rest proprietate Consiliul Local

'r--. Art.2. Concesionarea terenului in suprafata de 1713 mp , identificat potrivit art.l din prezenta hotarare se face pe
durata derularii contractului delegare prin concesiune a sirviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si va
fi folosit in mod exclusiv pentru furnizarea serviciilor concesionate;

Art.3. Biroul Urbanism va preda in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei catre SC Compania de Apa OLT
SA pe baza de proces- verbal de predare- primire, terenul identificat potrivli art.l din prezentahotaiare.

Art.4. Prezenta se va comunica :

- Institutiei Prefectului Judetului Olt
- Consiliului Judetean Olt
- Primarului orasului piatra Olt_ Comisiilor de speciatitrl."

PRESE DE SEDINTA,
ALE

SECRETAR,
PETRISOR STOICA

Hotararea a fost respinsa cu 8
Nr. 68/24.07.2017

voturi pentru si 5 impotriva
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