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H O T A R Â R E 

 
cu privire la : stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a indemnizatiei 

membrilor    comisiei pentru vânzarea spatiilor 
medicale  

 
 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive privind P roiectul de Hotarâre; 
- Raportul comun al Directiei Economice, Directiei Buget, Taxe – Impozite 

si Informatizare , Directiei Tehnice si Directiei Administratie Publica 
Locala nr. 8597/18.11.2005 privind  stabilirea cuantumului si conditiilor 
de acordare a indemnizatiei membrilor comisiei pentru vânzarea spatiilor 
medicale; 

- Avizul comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finante, integrare 
europeana, administrarea domeniului public si privat  al judetului, nr. 
8792/22.11.2005; 

- Avizul comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu cetatenii, nr. 
8796/23.11.2005; 

- Avizul comisiei pentru cultura, învatamânt, activitate stiintifica, sanatate 
si culte, nr. 8785/22.11.2005;     

- Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr. 77/22.09.2005 cu  privire la:   -  
aprobarea  listei  cu  spatiile  medicale  care  

    urmeaza  a  fi  vândute  pentru  activitati  medicale  si/sau  
   pentru activitati conexe actului medical; - desemnarea             

reprezentantilor Consiliului Judetean Olt în comisia pentru vânzarea 
spatiilor medicale; 

- Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr. 215/26.09.2005 cu 
privire la constituirea comisiei judetene pentru vânzarea spatiilor 
medicale; 

- Art. 6. alin. (7) din O.U.G. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate 
privata a statului sau a unitatilor administrativ – teritoriale, cu destinatia 
de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfasoara 
activitati conexe actului medical; 

- Avizul Directiei Generale a Finantelor Publice Olt, transmis la Consiliul 
Judetean Olt sub forma de fax, înregistrat cu numarul 8542/24.11.2005.    

 
În temeiul prevederilor art. 109 alin.(1) din Legea administratiei publice 

locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
     Consiliul Judetean Olt adopta prezenta h o t a r â r e: 
 
Art.1. Membrii comisiei pentru vânzarea spatiilor medicale constituita prin 

Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Olt nr. 215/26.09.2005, primesc 
pentru activitatea depusa în cadrul comisiei  o   indemnizatie   în  cuantum de 300 
lei RON/3.000.000 lei ROL.  

Art.2. Indemnizatia se achita din fondurile realizate din vânzarea spatiilor 
medicale. 
         Art.3.  Conditii de acordare: 
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  - participarea la sedinte – de doua ori pe luna si ori de câte ori            este nevoie; 

  - rezolvarea cererilor primite de la potentialii cumparatori si     comunicarea 
raspunsului în timp util; 

  - tinerea evidentei spatiilor care cad sub incidenta Ordonantei     de Urgenta a 
Guvernului nr.110/2005; 

  - selectarea prin licitatie publica a evaluatorului care va întocmi raportul de 
evaluare a spatiilor medicale supuse vânzarii;    

  - aprobarea pretului minim de vânzare a spatiilor medicale, care nu poate fi mai 
mic decât pretul stabilit în baza raportulu i de evaluare; 

  - aprobarea vânzarii spatiilor medicale în conditiile prevazute de Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 110/2005; 

  - în cazul vânzarii prin negociere directa, negociaza pretul  de vânzare cu 
cumparatorul, pornind de la pretul din raportu l de evaluare; 

  - întocmirea hotarârilor comisiei; 

  - încheierea proceselor verbale cuprinzând datele cu privire la desfasurarea 
procedurii de vânzare si pretul obtinut pentru spatiul vândut; 

- asigurarea calitatii si operativitatii tuturor lucrarilor executate de comisie conform 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 110/2005; 

  - prezentarea bilunar Presedintelui Consiliului Judetean de catre presedintele 
comisiei a unei informari cu privire la stadiul vânzarii spatiilor medicale . 

Art.4. Primirea indemnizatiei de catre membrii comisiei se realizeaza pe baza 
Raportului cu privire la activitatea comisiei întocmit de presedintele comisiei dupa 
vânzarea fiecarui spatiu medical si încasarea sumei ce reprezinta contravaloarea 
acestuia. Raportul respectiv se avizeaza de catre Directorul Directiei Economice 
din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt si se aproba de catre 
Presedintele Consiliului Judetean Olt.   

Art.5. Presedintele comisiei poate propune diminuarea indemnizatiei pentru 
membrii acesteia care nu participa la toate activitatile comisiei.     

Art.6. Prezenta hotarâre se publica  în presa locala si se comunica membrilor 
comisiei pentru vânzarea spatiilor medicale, Directiei Economice, Directiei Buget, 
Taxe – Impozite si Informatizare, Directiei Tehnice si Directiei Administratie Publica 
Locala din cadrul Consiliului Judetean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire si 
Institutiei Prefectului.  

 
 

PRESEDINTE, 
Jenel COPILAU 
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