
                       
 
                             H O T A R Â R E     PROIECT 
 
 
    cu privire la: scoaterea unui imobil din domeniul  

  public al   judetului Olt 
 
 
 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive cu privire la aprobarea proiectului de 
hotarâre; 

- raportul  comun nr. 8333/14.11.2005 al Directiei Economice si al 
Directiei Tehnice din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
Judetean Olt; 

- avizul nr. 8791/22.11.2005 al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului; 

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

- avizul nr. 8774/22.11.2005 al Comisiei pentru munca, protectie 
sociala, activitati sportive si de agrement; 

- prevederile  Hotarârii Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea 
domeniului public al judetului Olt, precum si al municipiilor, oraselor 
si comunelor din judetul Olt; 

- prevederile  Hotarârii Guvernului nr. 866/2002 privind trecerea 
unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea 
Ministerului Sanatatii si Familiei în domeniul public al municipiilor, 
oraselor si comunelor si în administrarea consiliilor locale 
respective; 

- prevederile  Protocolului nr. 1795/2861/2003 încheiat între Spitalul 
Judetean Slatina si Consiliul Local al Municipiului Slatina; 
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. Se aproba scoaterea din Inventarul bunurilor care apartin 
domeniului public al judetului Olt a imobilului  înscris la pozitia 1280, 
,,Sectia Psihiatrie Dermato (P+3)” situat în Municipiul Slatina, str. 
Draganesti, judetul Olt, aflat în domeniul public al Municipiului Slatina 
conform Hotarârii Guvernului nr. 866/2002 si Protocolului nr. 



1795/2861/2003, încheiat între Spitalul Judetean Slatina si Consiliul 
Local al Municipiului Slatina. 
 Art.2. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Economice, 
Directiei Tehnice, Biroului financiar - contabilitate, Serviciului 
administrarea domeniului public si privat al judetului, siguranta circulatiei 
si protectia mediului din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean 
Olt, Directiei de Sanatate Publica Olt, Spitalului Judetean Olt, Consiliului 
Local al Municipiului Slatina pentru aducerea la îndeplinire si Institutiei 
Prefectului Judetului Olt. 
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