
 
 
 
 
 
  
          
 
 

           
H O T Ă R Â R E 

cu privire la:  majorarea tarifelor de baz ă lunare 
pe metru p ătrat la chiriile  pentru  spa ţiile din 

fondul locativ  cu alt ă destina ţie decât cea de locuin ţe, 
aflate în domeniul public al jude ţului, pentru anul 2010 

 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 9123/02.11.2009 privind 
proiectul de hotărâre nr. 9124/02.11.2009. 

- Raportul nr. 9125/02.11.2009 al Direcţiei Buget – Finanţe, 
şi Direcţiei Contabilitate – Financiar Administrativ; 

- Raportul nr. 10410/21.12.2009 al Comisiei pentru studii 
economico – sociale, buget – finanţe, integrare 
europeană, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului; 

- Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare. 

- Prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. c) şi 
art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei 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.  Tarifele  de   bază   lunare  pe  metru   pătrat  la 
chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât 
cea de locuinţă, aflate în domeniul public al judeţului şi în 
administrarea Consiliului  Judeţean Olt, precum şi pentru spaţiile 
altor unităţi cărora Consiliul Judeţean Olt le-a dat în administrare 



spaţii din patrimoniul judeţean, se majorează cu 10% pentru anul 
2010 faţă de anul 2009, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.  Sumele  obţinute   din   încasarea   chiriilor   
constituie venituri proprii ale bugetului Consiliului Judeţean Olt, cu 
excepţia sumelor obţinute din închirierea unor spaţii din domeniul 
public al Judeţului Olt, aflate în administrarea spitalelor publice de 
interes judeţean, care se fac venituri ale bugetelor acestora. 
        Art.3.   Tarifele de bază pe metru pătrat prevăzute în anexă 
se aplică începând cu data de 01.01.2010, dată la care îşi 
încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare. 

Art.4.  Tarifele înscrise în contractele de închiriere aflate în 
derulare se înlocuiesc începând cu data de 01.01.2010 cu cele 
prezentate în anexă. 

Art5.    Prezenta hotărâre se publică   în  presa   locală şi se 
comunică Direcţiei Buget - Finanţe,  Serviciul Buget, Impozite şi 
Taxe, Direcţiei Contabilitate – Financiar, Administrativ din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, instituţiilor şi 
serviciilor publice subordonate, Autorităţii de Sănătate Publică 
Olt, Spitalului de Urgenţă Slatina, Spitalului de Pneumoftiziologie 
Scorniceşti, Spitalului de Psihiatrie Schitu Greci, în vederea 
aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului Judeţul Olt.  
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