
 
 

 
 
 
 
  

 
               
               

HOTĂRÂRE 
 

cu privire la aprobarea vânz ării prin licita ţie public ă, a unor imobile  aflate în domeniul 
privat al jude ţului Olt şi în administrarea Direc ţiei Generale de Asisten ţă Social ă şi 
Protec ţia Copilului Olt  
 
 
Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 8402/20.10.2010 cu privire la proiectul de  hotărâre nr. 
8403/20.10.2010; 
- Cererea domnului Baroan ă Paul, domiciliat în municipiul Caracal, jud. Olt, înregistrată 
la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 7236/10.09.2010, prin care se solicită scoaterea la licitaţie în 
vederea vânzării, a unor imobile aflate în domeniul privat al judeţului Olt, situate în oraşul 
Corabia, jud. Olt; 
- Adresa nr.  54541/20.10.2010 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 8400/20.10.2010;  
- Raportul comun  nr. 8404/20.10.2010 al Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi  
Arhitectul Şef al Judeţului, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 8616/26.10.2010 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 8623/26.10.2010 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 
şi de arhitectură;  
- Raportul nr. 8644/26.10.2010 al Comisiei pentru studii   economico-sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului; 
- Raportul de evaluare întocmit de S.C. PROEV AMD S.R.L. înregistrat la Consiliul Judeţean 
Olt sub nr. 8401/20.10.2010 ; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 29/2000  cu privire la aprobare trecere din domeniul 
public în domeniul privat al judetului, a unui imobil; 
- Prevederile art.4 şi art.5 din  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.91 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.b) şi art.123 alin.(1) şi alin.(2) 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.   (1). Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică, a unor imobile aflate în domeniul 
privat al judeţului Olt şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt, situate în oraşul Corabia, str. Griviţa Roşie, nr. 12A, jud. Olt, având nr. cadastral 
1840, înscrise în cartea funciară cu nr. 2388, Corabia. 
                    (2). Imobilele au datele de identificare prevăzute în anexa care face parte 
integrantă  din prezenta hotărâre. 
 
        Art.2. (1). Se însuşeşte raportul de evaluare nr. 8401/20.10.2010 întocmit de S.C. 
PROEV AMD S.R.L. – membru ANEVAR cu legitimaţia nr. 5640, privind valoarea de piaţă a 
imobilelor prevăzute la art.1. 

        (2). Valoarea de piaţă a imobilelor în vederea vânzării, de 5.760 euro pentru teren 
şi respectiv de 1.128 euro şi 1.748 euro, pentru cele două magazii, în total 8.638 euro, 
reprezintă preţul de pornire la vânzarea prin licitaţie publică.  
 
        Art.3. (1). Contractul de vânzare – cumpărare se semnează în numele Consiliului 
Judeţean Olt de către preşedinte sau de către o persoană împuternicită de acesta. 
                    (2). Taxele notariale şi cele privind înscrierea terenului în Cartea Funciară se 
suportă de către cumpărător. 
                 
        Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Serviciul 
Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Transport Judeţean, Direcţiei Economice, Direcţiei 
Buget – Finanţe,  Arhitectului Şef al Judeţului, din cadrul  aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean  
şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  

 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
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                                                                                                       Secretar al Jude ţului  
                                                                                                              Marin DOBRE  
 
     
 
 
 
 
 
 
Slatina, 28.10.2010 
Nr. 143  
N.C./2ex. 


