
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            

 
HOTĂRÂRE 

pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Olt a unor construcții 
aflate în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Olt în vederea scoaterii din 

funcţiune şi demolării și pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt  
nr. 41/26.04.2001, cu privire la însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public 

al Județului Olt, cu modificările și completările ulterioare  
 

 
 

   Având în vedere: 
   - Referatul de aprobare nr. 1592/17.02.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt;/ 
   - Raportul comun nr. 1598/17.02.2021 al Direcţiei Economice Buget-Finanţe, al  Arhitectului 
Șef al Județului şi al Direcţiei Tehnice şi Investiţii; 
   - Avizul nr. 1838/23.02.2021 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură; 
   - Avizul nr. 1846/24.02.2021 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al Judeţului; 
   - Avizul nr. 1847/24.02.2021 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
   - Avizul nr. 1857/24.02.2021 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 
publice şi comerţ;5.10.2019 
   - Adresa Serviciului de Ambulanță Județean Olt nr. 1729/12.02.2021, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 1442/12.02.2021;   .0       
   - Prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
   - Prevederile art.2-4 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului 
de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul 
public al statului şi al unităţilor administrativ - teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/ 2001; 
   - Prevederile art.108, art.301 și art.361 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
   - Prevederile art.858-862 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil al României, 
republicat, cu modificările ulterioare, 
 
     În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.173 alin.(1) lit.c), alin.4 lit a), art.182 alin.(1) și (4) 
coroborat cu art.139 alin.(2) și alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de       



urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
     
   Art.1. Se actualizează Elementele de identificare ale bunului imobil aflat în domeniul public 
al Județului Olt și în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Olt, înscris la pozițiile nr. 
1181 și 1182 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41 din 26.04.2001 cu privire la 
însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Județului Olt, cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1. 

Art.2. (1). Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Olt în domeniul privat al 
acestuia a unor construcții din compunerea imobilului prevăzut la art.1, aflate în administrarea 
Serviciului de Ambulanță Județean Olt, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării conform 
prevederilor legale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.    
    (2). Construcțiile prevăzute la alin.(1) se vor demola după obţinerea autorizaţiei de 
desfiinţare.  
    (3). Sumele rezultate din valorificarea, conform prevederilor legale, a materialelor 
recuperate în urma demolării sau dezmembrării acestor construcții, constituie venit la bugetul  
Judeţului Olt.   
    Art.3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt însușit prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică în mod corespunzător. 
  Art.4.  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcţiei Economice, 
Buget-Finanțe, Arhitectului Şef al Judeţului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt şi Serviciului de Ambulanță Județean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 

 
 
 

                                                                                                                        
Contrasemnează                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                Secretar General al Județului                     
                            Marinela-Elena ILIE   
 
 
 
 
 
SLATINA, 25.02.2021 
Nr. 33 
A.V.S./N.C./2 ex. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi „pentru” + 1 neparticipare la vot.TĂ5. 
 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                              Anexa nr. 1 
                                                                             la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 33/25.02.2021 

 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale bunului imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea  

Serviciului de Ambulanță Județean Olt pentru care se actualizează  
Elementele de identificare  

 
Nr. 
inv. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare Anul 
dobândirii 
sau după 

caz, al 
dării în 

folosinţă 

Situaţia juridică 
actuală/Denumire act 

proprietate sau alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 

1181 1.6.2. SUBSTAȚIA 
DE 

AMBULANȚĂ 
CARACAL 

Str. Plevnei, nr. 36, Caracal, 
(P), 
S.c.=227,00 mp.  
Nr. cadastral 54665-C1; 
C.F. nr. 54665 Caracal. 
Teren aferent=1275,00 mp. 

1996 Domeniul public al 
Judeţului Olt 

conform H.G. nr. 
1355/2001. 

 

1182 1.3.1. GARAJE Str. Plevnei, nr. 36, Caracal, 
(P), 
S.c.=100,00 mp.  
Nr. cadastral 54665-C1; 
C.F. nr. 54665 Caracal. 

1996 Domeniul public al 
Judeţului Olt 

conform H.G. nr. 
1355/2001. 

 

   
 
 

Director Executiv 
Constanța DUMITRU 

 
 

Director Executiv 
   Cornel MOTOI 

 
 

Şef Serviciu 
Administrarea Patrimoniului, 

Unitatea Județeană pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de Utilități Publice 

şi Autoritatea Judeţeană de Transport 

Costinel NETCU 
 
 

 

 

 

N.C./2ex. 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                                                                                              Anexa nr. 2 

                                                                                                                                                        la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 33/25.02.2021 
 

 

 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale construcțiilor din compunerea unui imobil care trec din domeniul public al Județului Olt în domeniul privat al acestuia  

în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării 

 
Nr. 
inv. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare Descrierea 
tehnică a 

bunului care se 
scade din 
inventar 

Descriere
a tehnică 
a bunului 

care 
rămâne 
inventar 

Valoarea de 
inventar a 
bunului 

(lei) 

Valoarea de 
inventar a 

părții  
bunului 
care se 

scade din 
inventar 

(lei) 

Valoarea de 
inventar a 

părții  bunului 
care rămâne 
în inventar 

(lei) 

Anul 
dobândirii 
sau după 

caz, al 
dării în 

folosinţă 

Situaţia juridică 
actuală/Denumire act 

proprietate sau alte acte 
doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1181 1.6.2. SUBSTAȚIA DE 
AMBULANȚĂ 

CARACAL 

Str. Plevnei, nr. 36, Caracal, 
(P), 
S.c.=227,00 mp.  
Nr. cadastral 54665-C1; 
C.F. nr. 54665 Caracal. 

S.c. =  
227,00 mp. 
 (P) 
 
 

- 224.871,00 224.871,00 
 

- 
 

1996 Domeniul public al Judeţului 
Olt 

conform H.G. nr. 1355/2001. 
 

Teren aferent=1275,00 mp. Steren = 
1275 mp 

82.900,00 - 82.900,00 

1182 1.3.1. GARAJE Str. Plevnei, nr. 36, Caracal, 
(P), 
S.c.=100,00 mp.  
Nr. cadastral 54665-C1; 
C.F. nr. 54665 Caracal. 

S.c.=100,00 mp.  
 

- 30.500,00 30.500,00 
 

- 
 

1996 Domeniul public al Judeţului 
Olt 

conform H.G. nr. 1355/2001. 
 

   
Director Executiv 

Constanța DUMITRU 
 
 

Director Executiv 

   Cornel MOTOI 
 

 
Şef Serviciu 

Administrarea Patrimoniului, 
Unitatea Județeană pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de Utilități Publice 

şi Autoritatea Judeţeană de Transport 
Costinel NETCU 

 
 

 
 

N.C./2ex. 


