
 
 
 
 
 

 
 

 
H O T Ă R Â R E 

 
cu privire la trecerea unei construc ţii din domeniul public în domeniul privat al jude ţului 
Olt, aflat ă în administrarea Serviciului Jude ţean de Ambulan ţă Olt, în vederea scoaterii 
din func ţiune şi a demol ării acesteia 
 
          Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 6545/19.08.2010  cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
6546/19.08.2010; 
- Raportul comun  nr. 6547/19.08.2010 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcţiei Contabilitate 
– Financiar, Administrativ şi Arhitectului Şef al Judeţului, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 6620/23.08.2010 al Comisiei pentru studii   economico-sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului; 
- Raportul nr. 6621/23.08.2010  al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 
şi de arhitectură; 
- Raportul nr. 6622/23.08.2010 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 41/2001  cu privire la: însuşirea de către Consiliul 
Judeţean Olt a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Olt; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 157/2009  cu privire la: 
     - modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
judeţului Olt; 
     - trecerea unor bunuri din domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea Consiliului 
Judeţean Olt în domeniul public al unor localităţi şi în administrarea 
Consiliilor locale respective; 
- Prevederile Legii nr. 50/1991  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.10 alin.(2)  din Legea nr. 213/1998  privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificarile şi completările ulterioare; 
- Prevederile Ordonan ţei Guvernului nr.112/2000  pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul 
public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001 ; 
- 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; 
- Prevederile  art.10 şi art.91 alin.(1) lit.c) din Legea Administra ţiei Publice Locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 



 În temeiul prevederilor art.97 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 unei construcţii, situată în municipiul Slatina, str. Aleea Tineretului, 
nr. 1A, judeţul Olt, din domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea Serviciului Judeţean 
de Ambulanţă Olt, în domeniul privat al judeţului Olt şi în administrarea Serviciului Judeţean de 
Ambulanţă Olt, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2. Trecerea în domeniul privat al judeţului, a construcţiei prevăzute la art.1, se face în 
vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia. 
Art.3.  Construcţia prevăzută la art.1 se va demola după obţinerea autorizaţiei de desfiinţare. 
Art.4 .Dupa scoaterea din funcţiune a mijlocului fix, se va proceda la valorificarea şi, după caz, 
casarea acestuia potrivit prevederilor legale privind procedurile de transmitere fără plată şi de 
valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice. 
Art.5. Sumele rezultate din valorificarea activului corporal prevăzut la art.1, după deducerea 
cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul judeţului. 
Art.6. Dupa scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiei prevăzute la art.1, Direcţia 
Contabilitate – Financiar, Administrativ şi Direcţia Tehnică şi Investiţii – Serviciul Administrarea 
Patrimoniului, U.L.M. şi Protecţia Mediului, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Olt, vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi vor 
opera modificările corespunzătoare în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
judeţului Olt. 
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Contabilitate – Financiar, Administrativ, 
Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Arhitectului Şef al Judeţului, din cadrul  aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Olt şi Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.   

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 

 
 
 
  
                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                               SECRETAR AL JUDE ŢULUI                                                    
                                                                                                          Marin DOBRE 
 
 
 
Slatina, 24.08.2010 
Nr. 116 
N.C./2ex. 



                                                                                                                                                                         Anexa  
                                                                                                                             la Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt 
                                                                                                                                               Nr. 116/24.08.2010 
 
 
                                 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale construc ţiei  aprobat ă a fi trecut ă din domeniul public în domeniul privat al jude ţului Olt,  

aflat ă în administrarea Serviciului Jude ţean de Ambulan ţă Olt, 
 în vederea scoaterii din func ţiune şi a demol ării acesteia 

  
 

Nr. 
crt. 

Cod de 
clasifi 
care 

Nr. 
inv. 

Denumire şi adresa imobilului  Anul  
P.I.F. 

Valoare de 
inventar 

-lei- 

Caracteristici tehnice  

1 1.5.12. 1310 BARACA METALICA  
Slatina, str. Aleea Tineretului,  

nr. 1A 

1996 29,38 Pereţi şi acoperi ş din 
tablă ondulat ă,  

pe schelet metalic 
Sc = 242 mp 

 
 

Şef Serviciu 
Administrarea Patrimoniului, 
U.L.M. şi Protec ţia Mediului 

Costinel NETCU 
 
 
 
 
N.C./2ex.    


