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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

privind trecerea unor terenuri din domeniul public al 

statului §i din administrarea Ministerului Mediului, Apelor §i 
Padurilor - Regia Na^ionala a Padurilor - Romsilva, in domeniul 

public al Municipiului Slatina §i in administrarea Consiliului Local 

al Municipiului Slatina

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se aproba transmiterea, cu titlu gratuit, a terenurilor 

prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege, din 

domeniul public al statului si administrarea Ministerului Mediului, Apelor 

si Padurilor - Regia Nationals a Padurilor - Romsilva, in domeniul public 

al Municipiului Slatina si in administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Slatina, in vederea realizarii obiectivului de investitii
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Construire drum de legdturd intre zonele industriale, pare indusUial §i 
dezvoltare zona industriald.

(2) Transferul dreptului de proprietate a terenurilor prevazute la 

alin. (1) se face cu scutirea de la plata tarifelor de publicitate imobiliara.

Art. 2. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi, Guvernul, prin hot^are, va modifica anexa nr. 12 la 

Hotararea Guvemului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si 
completarile ulterioare.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenurilor prev^ute in anexa se 

face pe baza de protocol incheiat intre pMile interesate, in termen de 30 

de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 

cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale art. 76 alin. (2) din Constitufia 

Romdniei, republicatd.

p. PRE§EDINTELE 

CAMEREI DEPUTATILOR

p. PRE§EDINTELE 

SENATULUI

FLORIN lORDACHE ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

Bucure§ti,

Nr.
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Anexa

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor-terenuri pentru care se solicita trecerea din domeniul public al statului §i din administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor 
- Regia Nationals a Padurilor - Romsilva, in domeniul public al Municipiului Slatina si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina,

judetul Olt

Elemente cadru de descriere tehnica 
Carte Funciara/numar cadastral

Persoana juridica de la 
care se transmite imobilul

Persoana juridica la care 
se transmite imobilul

Denumirea bunului imobil AdresaNr.
crt.

Municipiul Slatina 
Judetul Olt 

Domeniul public

Imobil - teren in suprafata de 
81.999 
extravilanul 
Slatina in partea de nord a 
DJ653 Slatina Milcov

Jude|ul Olt, 
Municipiul 

Slatina

Terenul in suprafata de 81.999 
este situat in extravilanul

Statul Roman,
din administrarea Ministerului 
Mediului, Apelor §i Padurilor - 
Regia Na^ionala a Padurilor - 

„Romsilva” - Directia de 
Crestere Exploatare si 

Ameliorare a Cabalinelor prin 
Directia Silvica Olt - 

Herghelia Slatina

1.
situat in mp,

Municipiului Slatina §i face parte 
din imobilul — teren identificat cu

mp,
Municipiului

numar cadastral 60089 inscris in 
Cartea Funciara nr. 60089 a UAT 
Slatina, avand ca limita de 
vecinatate pe latura de sud — DJ 653 
Slatina -Recea.

Terenul este compus din doua 
loturi adiacente ce fac corp comun, 
identificate astfel:

1) - suprafata de teren S1 - 51.999 
mp, ce are ca limita de vecinatate pe 
latura de sud - DJ653 Slatina - 
Recea; pe latura de est suprafata 
S2 - suprafata de 30.000 mp pe care 
se va edifica drumul de legatura 
zona industriala, pe latura de nord - 
rest imobil cu numar cadastral 
60089; pe latura de vest - proprietati 
private
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2)- suprafatadeteren S2-30.000 
mp, pe care se va edifica drumul de 
legatura zona industriala, ce are ca 
vecinatate pe latura de est - rest 
imobil cu numar cadastral 60089; pe 
latura de vest - suprafata de teren S1 

rest imobil cu numar cadastral 
60089; pe latura de nord - cale 
ferata; pe latura de sud - DJ653 
Slatina- Recea

Terenul in suprafata totala de 
este situat in

Statul Roman,
din administrarea Ministerului 
Mediului, Apelor si Padurilor - 
Regia Nationals a Padurilor — 

„Romsilva” - Directia de 
Crestere Exploatare si 

Ameliorare a Cabalinelor prin 
Directia Silvica Olt - 

Herghelia Slatina

Municipiul Slatina 
Judetul Olt 

Domeniul public

Imobil - teren in suprafata totala 
de 404.122 mp, situat in 
extravilanul 
Slatina, in partea de est a 
Hergheliei Slatina

Judetul Olt, 
Municipiul 

Slatina

2.
404.122 mp,
extravilanul Municipiului Slatina, in 
partea de est a Hergheliei Slatina §i 
face parte din imobilul — teren 
inserts in Cartea Funciara nr. 60757 
a UAT Slatina.

Terenul este compus din trei loturi 
adiacente, SI, S2 si S3 care fac corp 
comun, identificate astfel:

1) - suprafata de teren SI — 
173.307 mp, ce are ca limita de 
vecinatate pe latura de est - suprafata 
de teren S2; pe latura de vest - rest 
imobil cu numar cadastral 60757;

Municipiului

pe latura de nord - DJ 653 Slatina - 
Recea; pe latura de sud - imobil cu 
numar cadastral 61211, drum expres 
Craiova - Pite§ti;

2) - suprafafa de teren S2 - 48.408 
mp , pe care se va edifica drumul de 
legatura zona industriala, ce are ca 
vecinatate pe latura de est- suprafata
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de.teren S3; pe latura de vest - 
suprafata de teren SI; pe latura de 
nord - DJ 653 Slatina -Recea, pe 
latura de sud - imobil cu numar 
cadastral 61211, drum expres 
Craiova - Pitesti;

3) - suprafata de teren S3 - 
182.407 mp, ce are ca vecinatate pe 
latura de est - rest imobil cu numar 
cadastral 60757, pe latura de vest- 
suprafata de teren S2, pe latura de 
nord - DJ 653 Slatina -Recea, pe 
latura de sud - imobil cu numar 
cadastral 61211, drum expres 
Craiova - Pitesti.


