HOTARÂRE
cu privire la acordul de principiu pentru schimbarea destinației imobilului fosta „Creșă nr.
1 Slatina”, aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Spitalului Județean
de Urgență Slatina

Având în vedere:
Expunerea de motive nr. 3165/21.03.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.
3166/21.03.2018;
- Adresa nr. 4730/16.02.2018 a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înregistrată la Consiliul
Județean Olt sub nr. 1814/16.02.2018;
- Raportul comun nr. 3167/21.03.2018 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al Direcţiei
Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
- Raportul nr. 3492/28.03.2018 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
- Raportul nr. 3509/28.03.2018 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi
de agrement;
- Raportul nr. 3520/28.03.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică,
realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi
de arhitectură;
- Prevederile art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din
domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public
al județelor și în administrarea consiliilor județene respective;
- Prevederile art.1 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea
unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 60/2004 cu privire la darea în administrarea unităților
sanitare publice de interes județean a terenurilor și clădirilor în care acestea își desfășoară
activitatea;
- Protocolul nr. 4366/1337/1341/10.03.2003, încheiat între Direcția de Sănătate Publică Spitalul Județean Slatina și Consiliul Județean Olt;
- Protocolul nr. 2217/2124/6607/16.04.2003 încheiat între Consiliul Județean Olt și Direcția de
Sănătate Publică - Spitalul Județean Slatina;
- Hotărârea nr. 2/16.01.2018 a Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina;
- Prevederile art.858-862 alin.(1) și art.868-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al
României, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.3 alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit. c), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(3)
și art.115 alin.(1) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
Consiliul Județean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e:
Art.1. (1). Se emite acordul de principiu pentru schimbarea destinației imobilului fosta
„Creșă nr. 1 Slatina”, aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Spitalului
Județean de Urgență Slatina din spațiu destinat desfășurării activităților socio -pedagogice în
spațiu destinat desfășurării activităților medicale de sănătate mintală.
(2). Imobilul menționat la alin.(1) este situat în municipiul Slatina, strada
Trandafirilor nr. 2B, județul Olt.
(3). Schimbarea destinației imobilului menționat la alin.(1) se face pe perioadă
nedeterminată.
Art.2. Schimbarea destinației imobilului prevăzut la art.1 se va realiza numai după
obținerea avizului conform sau, după caz, a punctului de vedere al Ministerului Sănătății cu
privire la schimbarea destinației.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Direcției
Tehnice și Investiții 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 Județean Olt, Spitalului Județean de Urgență
Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, Ministerului Sănătății, Președintelui Consiliului
Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 24 de voturi „pentru” și 8 voturi împotrivă.

