
 

 

 

 

                            H  O  T  A  R  Â  R  E  
 
cu privire la : transmiterea unor spatii proprietate publica 
                       a judetului Olt , din administrarea Spitalului  
                      Judetean Olt  în administrarea Directiei de  
                      Sanatate Publica Olt  
  
Avind  in vedere  : 
 

-Expunerea  de motive  cu privire la Proiectul  de hotarâre ;  
-Adresa nr. 3037/12.05.2005 a Directiei de Sanatate  Publica 

Olt, înregistrata la Consiliul Judetean Olt la nr. 3122/16.05.2005 ;      
-Raportul  comun nr. 3283/19.05.2005 al Directiei Tehnice si 

Directiei Economice;  
- Avizul  nr. 3425/24.05.2005 al Comisiei pentru studii 

economico –sociale, buget-finante, integrare europeana , 
administrarea domeniului public si privat al judetului;  

- Avizul nr. 3475/24.05.2005 al Comisiei pentru aministratie 
publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului si relatii cu cetatenii;  

-  Avizul nr. 3490/25.05.2005 al Comisiei pentru munca, 
protectie sociala, activitati sportive si agrement; 

-  Prevederile  art. 1 din Ordonanta Guvernului nr, 70 /2002 
privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean 
si local, apobata prin Legea nr. 99 / 07.04.2004; 

 
 
 
   
- Prevederile Legii spitalelor nr. 270 / 2003, modificata si 

completata prin Ordonanta Guvernului nr. 40 / 2004.  
- Prevederile art. 12 din Legea nr. 213 /1998 privind proprietatea 

publica si regimul juridic al acesteia ;  



In temeiul  dispozitiilor  art.109 alin.(1) din Legea  administratiei  
publice locale nr.215/2001 ,cu modificarile si completarile ulterioare , 

 
CONSILIUL JUDETEAN OLT  adopta prezenta hotarâre : 

 
Art.1. (1). Se aproba transmiterea spatiilor proprietate publica 

a judetului Olt din administrarea Spitalului Judetean Olt în 
administrarea Directiei de Sanatate Publica Olt. 

 
           (2).  Datele de identificare ale spatiilor prevazute la alin. 

(1), sunt prezentate în anexele 1-7 care fac parte integranta din 
prezenta hotarâre. 

 
Art.2 .Predarea –primirea spatiilor se face pe baza de protocol 

încheiat între Spitalul Judetean Olt si Directia de Sanatate Publica 
Olt prin grija Serviciului Administrarea Domeniului Public si Privat 
al Judetului, Siguranta Circulatiei si Protectia Mediului din cadrul 
Directiei Tehnice a Consiliului Judetean Olt. 

   
Art. 3. Spatiile transmise în administrare se folosesc pentru 

desfasurarea activitatii Directiei de Sanatate Publica Olt, suportând 
cheltuielile de întretinere, reparatii, modificari ale imobilelor 
precum si plata utilitatilor.  

 
Art.4. (1). În litigiile privitoare la dreptul de administrare asupra 

imobilelor, titularul dreptului de administrare va sta în instanta în 
nume propriu.  

     (2).În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra 
imobilelor, titularul dreptului de administrare are obligatia de a 
arata instantei cine este titularul dreptului de proprietate. 

Art.5. Pe data prezentei hotarâri îsi înceteaza aplicabilitatea 
orice dispozitie contrara. 

 
Art. 6. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Tehnice, 

Directiei Economice, Spitalului Judetean Olt, Directiei de Sanatate 
Publica Olt pentru aducere la îndeplinire si Prefectului Judetului 
Olt. 
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