
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

 
H O T Ă R Â R E 

 
cu privire la trecerea unui imobil din domeniul public în domeniu l privat al jude ţului 
Olt, aflat în administrarea Spitalului de Psihiatri e Schitu Greci, în vederea scoaterii 
din func ţiune şi a demol ării acestuia 
 
          Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 5843/21.06.2011 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
5844/21.06.2011; 
- Raportul comun  nr. 5845/21.06.2011 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcţiei 
Economice şi Arhitectului Şef al Judeţului, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 6030/27.06.2011 al Comisiei pentru studii   economico-sociale, buget-
finanţe, integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului; 
- Raportul nr. 6021/27.06.2011  al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură; 
- Raportul nr. 6024/27.06.2011 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 6019/27.06.2011 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, 
sănătate, familie, protecţie copii şi culte; 
- Raportul nr. 6014/27.06.2011  al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement;  
- Adresa nr. 2120/24.05.2011  a Spitalului de Psihiatrie Schitu Greci, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 5035/25.05.2011;  
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 60/2004, cu privire la darea în administrarea 
unităţilor sanitare publice de interes judeţean a terenurilor şi clădirilor în care acestea îşi 
desfăşoară activitatea; 
- 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 modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 2 şi art. 4 din Ordonan ţa 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 ; 
- 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. (1). Se aprobă trecerea unui imobil, situat în comuna Schitu Greci, sat Greci, judeţul 
Olt, din domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea Spitalului de Psihiatrie Schitu 
Greci, în domeniul privat al judeţului Olt şi în administrarea Spitalului de Psihiatrie Schitu 
Greci. 
          (2). Imobilul are o suprafaţa construită Sc = 49 mp şi constă într-un corp de clădire  - 
„Atelier reparaţii” - compus din 3 camere, fiind construit din cărămidă, acoperită cu tablă şi 
fundaţia din cărămidă. 
Art. 2. Trecerea în domeniul privat al judeţului, a imobilului prevăzut la art.1, se face în 
vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării acestuia. 
Art. 3.  Imobilul prevăzut la art.1 se va demola după obţinerea autorizaţiei de desfiinţare. 
Art. 4 . Dupa scoaterea din funcţiune a mijlocului fix, respectiv imobilul prevăzut la art. 1, 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. Sumele rezultate din valorificarea activului corporal respectiv, după deducerea 
cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul judeţului. 
Art. 5. Dupa scoaterea din funcţiune şi demolarea imobilului prevăzut la art.1, Direcţia 
Economică şi Direcţia Tehnică şi Investiţii – Serviciul Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi 
Transport  Judeţean, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Olt, vor 
actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi vor opera conform 
legii modificările corespunzătoare în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
judeţului Olt. 
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi Investiţii, 
Arhitectului Şef al Judeţului, din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt, Consiliului Local Schitu Greci şi Spitalului de Psihiatrie Schitu Greci, în vederea 
aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Olt.   
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