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HOTARÂRE

cu privire la:
- trecerea unor imobile din domeniul privat al comunei Băbiciu, în domeniul public
al Județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt;
- trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Băbiciu, în domeniul public
al Județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt

Având în vedere:
-  Expunerea de motive nr. 13724/11.12.2015 cu privire la proiectul de hotărâre nr.
13725/11.12.2015;
- Adresa nr. 12620/17.11.2015 a Consiliului Judeţean Olt, către Primăria comunei
Băbiciu;
- Adresa nr. 91545/10.12.2015 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 13655/10.12.2015;
- Raportul comun nr. 13726/11.12.2015 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și
Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Olt;
- Raportul nr. 13952/16.12.2015 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget -
finanţe, integrare europeană, administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;
- Raportul nr. 13971/16.12.2015 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
- Raportul nr. 13979/16.12.2015 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură;
- Raportul nr. 14004/16.12.2015 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi
sportive şi de agrement;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 37/31.03.2005 cu privire la aprobarea înființării
Centrului de Îngrijire si Asistență Băbiciu;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Băbiciu nr. 53/25.11.2015, privind:
a) trecerea din domeniul privat al U.A.T. Băbiciu în domeniul public al Județului Olt a
suprafeței de 1762 mp.
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b) trecerea din domeniul privat al U.A.T. Băbiciu în domeniul public al Județului Olt a
clădirii Casa Marineanca.
c) trecerea din domeniul public al U.A.T. Băbiciu în domeniul public al Județului Olt a
Centrului de Ingrijire și Asistență Socială Băbiciu, a centralei termice și a unui gard din
beton și fier forjat.
- Prevederile art.136 alin.(4) din Constituția României;
- Prevederile art.3 alin.(1), alin.(3) şi (4) și art.6 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art.858 – 862 alin.(1) şi art.866 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil al României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.9 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările ulterioare,

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a), art.97 alin.(1), art.98
coroborat cu art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.c), din Legea Administratiei Publice
Locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al comunei Băbiciu, în domeniul public al
Județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt, a următoarelor imobile, situate în comuna Băbiciu, judeţul Olt:
- clădirea Casa Marineanca, cu o valoare de inventar de 64947,47 lei;
- teren în suprafață de 1762 mp, cu o valoare de inventar de 4591,09 lei (vecini: Nord -
Namoianu N., Est - Paun Mic D., Vest – DJ 642, Sud – Drum comunal).

Art.2. Se aprobă trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Băbiciu, în
domeniul public al Județului Olt și în administrarea Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt, a următoarelor imobile, situate în comuna Băbiciu,
judeţul Olt:
- clădirea Centrului de Ingrijire și Asistență Socială Băbiciu, cu o valoare de inventar de
411336,46 lei ;
- centrală termică, cu o valoare de inventar de 21308,14 lei;
- împrejmuire (gard) din beton și fier forjat, cu o valoare de inventar de 18255 lei .

Art.3. În imobilele prevăzute la art. 1 și 2 funcționează „Căminul pentru persoane
vârstnice Băbiciu”.

Art.4. Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul şi să
dispună de acesta, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre şi prin protocolul de
predare - primire.

Art.5. Predarea - primirea imobilelor prevăzute la art.1 și 2 se face pe bază de protocol
încheiat între Consiliul Judeţean Olt, prin grija Direcţiei Tehnice şi Investiţii – Serviciul
Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor
Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcția Generală de Asistență



3

Socială și Protecția Copilului Olt și Primăria comunei Băbiciu, în termen de 15 zile de la
data adoptării prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt răspunde de
obligațiile ce îi revin și colaborează, după caz, împreună cu persoanele fizice sau juridice
care deţin părţi din acelaşi imobil, pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din  Legea nr.
307/2006, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul
imobil.

Art.7. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, se completează
în mod corespunzător.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei
Tehnice şi Investiţii și Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de
Transport, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, Consiliului Local al comunei
Băbiciu, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
 Secretar al Judeţului
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”.


