
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

               
               

HOTĂRÂRE 
 
cu privire la: trecerea din domeniul public în domeniul privat 
al jude ţului Olt  a unui imobil şi aprobarea vânz ării acestuia 
prin licita ţie public ă 
 
Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 7832/18.09.2009 cu privire la 
proiectul de  hotărâre nr. 7833/18.09.2009 ; 
- Adresa S.C. VAL CONSTRUC ŢII �I INVESTIŢII SRL, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 7300/19.09.2008 ; 
- Adresa nr. 36125/28.07.2009 a Ministerului S ănătăţii – 
Direc ţia General ă de Sănătate Public ă, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 6551/03.08.2009 ; 
- Protocolul nr. 1672/507/30.01.2003,  încheiat între Direcţia de 
Sănătate Publică – Spitalul Judeţean Slatina şi Consiliul Judeţean 
Olt; 
- Raportul comun  nr. 7834/18.09.2009 al Direcţiei Contabilitate – 
Financiar, Administrativ, Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi 
Arhitectului �ef al Judeţului, din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 7962/22.09.2009 al Comisiei pentru studii   
economico - sociale, buget - finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 



- Raportul  nr. 7965/22.09.2009 al Comisiei pentru organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice şi 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură; 
- Raportul  nr. 7967/22.09.2009 al Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Hotărârea Guvernului României nr.1355/2001  privind 
atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului României nr. 867/2002 privind trecerea 
unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea 
Ministerului Sănătătii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi 
în administrarea consiliilor judeţene respective; 
- Prevederile Legii nr. 213/1998  privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.b),              
art.97 alin(1) şi art.123 alin.(1) din Legea Administra ţiei 
Publice Locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
         Consiliul Jude ţean Olt  adopt ă prezenta  h o t ă r â r e  :  
 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul 
privat al judeţului Olt  a imobilului „Clădire spital TBC”, având 
datele de identificare prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
        Art.2. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a imobilului 
identificat  conform art. 1 din prezenta hotărâre. 
 
        Art.3. (1). Se aprobă „Raportul de evaluare – imobil - clădire 
S+P+1şi teren aferent în intravilan – str. Oituz nr.87B, Slatina, 



judeţul Olt” întocmit de S.C. ROTURNET S.R.L., înregistrat la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 7789/17.09.2009. 

         (2). Valoarea de piaţă a imobilului în vederea vânzării, 
de 113.106,00 euro pentru teren şi respectiv de 134.216,00 euro 
pentru clădire, în total 247.322,00 euro, reprezintă preţul de 
pornire la vânzarea prin licitaţie publică.  
                                   
       Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi 
Investiţii, Direcţiei Contabilitate – Financiar, Administrativ, 
Direcţiei Buget – Finanţe, Direcţiei pentru Administraţie Publică şi 
Relaţii cu Consiliile Locale, Arhitectului �ef al Judeţului, din cadrul  
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea 
aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  
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