
 
 

 
 
 
 
 
 
 
             
 

HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobare închiriere imobil de către Muzeul Judeţean Olt 

 
  

Având în vedere: 
 
 -  Expunerea de motive 11786/14.12.2012 cu privire la Proiectul de  

hotărâre nr. 11787/ 14.12.2012;  
 - Raportul comun nr. 11788/14.12. 2012 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi 

Direcţiei Buget - Finanţe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt; 
           - Raportul nr. 11880/17.12.2012 al Comisiei pentru muncă, protecţie 
socială, activităţi sportive şi de agrement;  
           - Raportul nr. 11881/17.12.2012 al Comisiei pentru organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia 
mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 
           - Raportul nr. 11883/17.12.2012 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, 
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte; 
           - Raportul nr. 11884/17.12.2012 al Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii; 
           - Raportul nr. 11885/17.12.2012 al Comisiei pentru studii   economico - 
sociale, buget - finanţe, integrare europeană,   administrarea  domeniului public 
şi privat al judeţului; 

- Sentinţa civilă nr. 74/2011 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 
2189/104/2010 rămasă definitivă şi irevocabilă, investită cu formulă executorie 
prin Încheierea din data de 31.10.2011;   



         - Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 128/ 24.11.2011  cu privire la 
trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului Olt,  în 
vederea restituirii; 
 - Adresa Consiliului Judeţean Olt  nr. 1361/14.02.2012; 
 - Prevederile art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1886/2006 privind stabilirea 
cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art.16 
alin.(2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 ale art.1 alin.(10) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri 
imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi ale art.1 alin.(5) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri 
imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale din România, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Prevederile art.91alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a), pct.4, din Legea 
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea Administraţiei Publice 
Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r ă r e 

 
Art.1. (1). Se aprobă închirierea de către Muzeul Judeţean Olt  a unui 

imobil -  Casa memorială Nicolae Titulescu -  situată în comuna Nicolae 
Titulescu, judeţul Olt, în suprafaţă desfăşurată de 509,10 m.p.  şi a terenului 
aferent în suprafaţă de 4950 m.p., de la Academia Română. 

           (2). Datele de identificare ale imobilului menţionat la alin.(1) sunt 
prevăzute în anexa nr.1. 

 
 Art.2. Se aprobă contractul de închiriere încheiat între Academia Română, 
Consiliul Judeţean Olt şi Muzeul Judeţean Olt, prevăzut în anexa nr.2 .  

 
Art.3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, domnul -  

Paul STĂNESCU - să semneze în numele Consiliului Judeţean Olt, contractul de 
închiriere prevăzut la art.2. 

 
Art.4.  Anexele nr.1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 
Art.5.  Predarea - primirea imobilelor prevăzute la art.1 se face pe bază de 

Protocol încheiat între Academia Română  şi Muzeul Judeţean Olt,   în termen de  
15  zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

 
 Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii - 
Serviciul Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Transport Judeţean, Direcţiei 
Buget - Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
Muzeului Judeţean Olt  în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                          
                                                                                          Contrasemnează 
                                                                                       Secretar al Judeţului  
                                                                                             Marin DOBRE  
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