
                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
Cu privire la  modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Olt 
 

Având în vedere : 
- Expunerea de motive nr. 11101/20.11.2014 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
11102/20.11.2014; 
- Raportul comun nr. 11103/20.11.2014 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe şi Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 11354/26.11.2014 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanţe, 
integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului; 
- Raportul nr. 11351/26.11.2014 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 
şi de arhitectură; 
- Raportul nr. 11364/26.11.2014 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Plan de amplasament rezultat în urma măsurătorilor cadastrale efectuate de S.C. 
MILLENIUM TOPOGRAPHICA S.R.L., 
 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.c) şi art.97 alin.(1) din Legea Administratiei Publice 
Locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 
Art.I. Coloana 3  „Elemente de identificare” ale imobilelor înscrise la poziţiile 1320 şi 1321 în 
Anexa nr. 1 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, aprobată 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează:  



Poziţia nr. 1320, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Carităţii, nr. 22, P+1, fundaţie 
beton, zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă, Sc=153,00 mp, în incinta fostului spital Drăgăneşti-
Olt”;  
Poziţia nr. 1321, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Carităţii, nr. 22, parter, fundaţie 
beton, zidărie cărămidă, învelitoare plăci azbociment, Sc=112,00 mp, în incinta fostului spital 
Drăgăneşti-Olt”.  
 
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei Tehnice 
şi Investiţii, 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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