
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

cu privire la aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor cu destinaţie de locuinţe 
pentru sportivi, dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Olt 
 
      Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 4765/15.05.2014 5cu privire la Proiectul de hotărâre nr.  
4766/15.05.2014; 
- Adresa Asociaţiei Clubul Sportiv FC Olt Slatina nr. 363/30.04.2014, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 4747/14.05.2014; 
- Raportul comun nr. 4767/15.05.2014 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe şi Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 5179/28.05.2014  al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;  
- Raportul nr. 5180/28.05.2014  al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive  şi 
de agrement; 
- Raportul nr. 5182/28.05.2014  al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanţe, 
integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  
- Hotărârea Consiliului Judeţean 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 Judeţean Olt nr. 124/2007 cu privire la modificarea inventarului bunurilor 
ce aparţin domeniului public al judeţului Olt; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 115/2008 cu privire la stabilirea tarifului de bază lunar 
al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public 
sau privat al judeţului Olt, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Olt sau a instituţiilor 
subordonate, precum şi pentru locuinţele de serviciu şi locuinţele de intervenţie; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 77/29.05.2014 cu privire la completarea art.1 al 
Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 55/ 23.04.2009 cu privire la aprobare destinaţie imobil; 
- 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.91 alin.(1) lit.c), alin.(4) lit.a) şi art.123 alin.(1) şi (2) din Legea 
Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 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 â r e: 
 

 Art.1. (1). Se aprobă închirierea prin licitaţie publică, a spaţiilor cu destinaţie de locuinţă 
pentru sportivi, în  suprafaţă  construită desfăşurată totală de 302,05 mp, respectiv 6 locuinţe cu 
destinaţia susmenţionată, din imobilul „Clădire  Apartamente – Fosta Vilă Protocol (S+P+2)” situat 
în municipiul Slatina, str. Mânăstirii nr. 1A, judeţul Olt, aflat în  domeniul public al judeţului Olt şi în 
administrarea  Consiliului Judeţean Olt. 
                      (2). Locuinţele pentru  sportivi menţionate la alin.(1) au datele de identificare 
prezentate în anexele 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Locuinţele pentru sportivi prevăzute la art.1 se închiriază pe o perioadă de 3 ani, cu 
posibilitatea de prelungire.  
 

Art.3.  Preţul de pornire al licitaţiei va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Judeţean Olt 
nr. 115/2008 cu privire la stabilirea tarifului de bază lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile 
cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al judeţului Olt, aflate în 
administrarea Consiliului Judeţean Olt sau a instituţiilor subordonate, precum şi pentru locuinţele 
de serviciu şi locuinţele de intervenţie. 
 

Art.4. Predarea – primirea locuinţelor pentru sportivi prevăzute la art.1 se va face pe bază 
de protocol încheiat între Consiliul Judeţean Olt, în calitate de proprietar şi adjudecatarul licitaţiei, 
prin grija Direcţiei Economice, Buget – Finanţe şi Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Serviciul 
Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de 
Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt. 
   

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea 
aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  
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