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                                             PROIECT 
            Nr. 116/27.07.2022   

 
HOTĂRÂRE 

privind declararea de interes public județean a imobilului situat în municipiul Slatina, 
strada Drăgănești, nr. 13, județul Olt și darea acestuia în administrarea Spitalului 
Județean de Urgență Slatina 

 
 
 

   Având în vedere: 
   - Referatul de aprobare nr. 8355/27.07.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
   - Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 144/30.09.2021 privind aprobarea cererii de 
transmitere a imobilului „Clădire psihiatrie-dermatologie” și a terenului aferent, din domeniul 
public al municipiului Slatina, în domeniul public al Județului Olt; 
   - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 199/28.06.2022 referitoare la: darea 
acordului de principiu privind trecerea imobilului situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești 
nr. 13, județul Olt, din domeniul public al municipiului Slatina, în domeniul public al județului 
Olt; 
   - Adresele Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 8223/11.03.2022 și nr. 
23530/20.07.2022, înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr. 2533/11.03.2022 și nr. 
8122/20.07.2022; 
   - Avizul Ministerului Sănătății nr. 31373/06.06.2022, înregistrat la Consiliul Local al 
Municipiului Slatina sub nr. 6671/09.06.2022; 
   - Adresa Consiliului Local al Municipiului Slatina – Direcția Administrare Patrimoniu                 
nr. 8095/20.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 8127/20.07.2022; 
   - Prevederile art.286 alin.(3), art.294 alin.(3) și (7), art.297 alin.(1) lit. a), art.298, art.299 și 
art. 300 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;   
   - Prevederile art.858 - 862 alin.(1), art.863 lit. f) și art. 866-870 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul Civil al României, republicat, cu modificările ulterioare, 
 
   În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.173 alin.(1) lit. c), art.182 alin.(1) și (4) 

coroborat cu art.139 alin.(2) și alin.(3) lit. g) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  

                                   Consiliul Județean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e. 
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   Art. 1. (1) Se declară bun de interes public județean și se aprobă înscrierea în inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Olt și darea acestuia în administrarea 
Spitalului Județean de Urgență Slatina, a imobilului situat în municipiul Slatina, strada 
Drăgănești nr. 13, județul Olt, trecut în domeniul public al Județului Olt prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 199/28.06.2022. 
   (2) Imobilul prevăzut la alin.(1) este înscris în Cartea Funciară nr. 62960 a Unității 
Administrativ-Teritoriale Slatina și are datele de identificare și valoarea de inventar prevăzute 
în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
   (3) Darea imobilului în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina se face în 
vederea reabilitării acestuia și pentru relocarea secțiilor: Secția Recuperare Medicină Fizică și 
Balneologie împreună cu baza de tratament, Compartiment Boli Cronice și Compartiment 
Dermato – Venerologie. 
   Art. 2. Predarea - preluarea imobilului prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol încheiat 
între Primăria municipiului Slatina și Consiliul Județean Olt prin Direcția Tehnică și Investiții - 
Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor 
Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, în termenul stabilit prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 199/28.06.2022. 
      Art. 3. În termen de 10 zile de la data preluării de către Consiliul Județean Olt a imobilului 
prevăzut la art.1, se va încheia un Contract de administrare între Unitatea Administrativ-
Teritorială Județul Olt, prin Consiliul Județean Olt și Spitalul Județean de Urgență Slatina, în 
forma prezentată în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
   Art. 4. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Olt sau o persoană împuternicită 
de acesta să semneze Contractul de administrare.  
   Art. 5. Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat 
între Consiliul Județean Olt prin Direcția Tehnică și Investiții - Serviciul Administrarea 
Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități 
Publice și Autoritatea Județeană de Transport și Spitalul Județean de Urgență Slatina, în 
termen de 10 zile de la semnarea contractului de administrare prevăzut la art. 3. 
   Art. 6. Consiliul Județean Olt va actualiza în mod corespunzător inventarul bunurilor însușit 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41/26.04.2001, cu modificările și completările 
ulterioare, și înscris în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea 
domeniului public al Județului Olt, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 
Olt, cu modificările și completările ulterioare.  
   Art. 7. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Tehnice și investiții, Direcției Economice, 
Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Spitalului 
Județean de Urgență Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, Primăriei municipiului Slatina, 
Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt. 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 
 
                                                                                                 Avizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                        Secretar General al Județului                          
                                                Marinela-Elena ILIE 

N.C./ 2 ex. 
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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de Hotărâre privind declararea de interes public județean a imobilului situat 
în municipiul Slatina, strada Drăgănești, nr. 13, județul Olt și darea acestuia în 
administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina 

 
 
 

 Proiectul de hotărâre propune declararea de interes public județean a imobilului 
situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești, nr. 13, județul Olt și darea acestuia în 
administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 144/30.09.2021 s-a aprobat cererea 
Consiliului Județean Olt adresată Consiliului Local al Municipiului Slatina privind transmiterea 
imobilului „Clădire psihiatrie-dermatologie” și a terenului aferent, din domeniul public al 
municipiului Slatina, în domeniul public al Județului Olt. 

Cu adresa nr. 8223/11.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
2533/11.03.2022, Spitalul Județean de Urgență Slatina ne transmite Memoriul justificativ nr. 
8222/11.03.2022 privind transmiterea imobilului situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești 
nr. 13, din domeniul public al municipiului Slatina în domeniul public al județului Olt, memoriu în 
care sunt expuse motivele necesității preluării în administrarea spitalului și destinația folosirii 
imobilului „Clădire psihiatrie-dermatologie” și în care se precizează că „în 02.09.2020 a realizat 
un Studiu de Fezabilitate prin care se propune recompartimentarea, reamenajarea și igienizarea 
imobilului din strada Drăgănești nr. 13, în vederea relocării Secțiilor de Recuperare, Medicină 
Fizică și Balneologie împreună cu întreaga bază de tratament, a Secției de Boli Cronice și a 
secției de Dermatologie.” 

Ministerul Sănătății prin avizul nr. 31373/06.06.2022, înregistrat la Consiliul Local al 
Municipiului Slatina sub nr. 6671/09.06.2022, își dă acordul pentru transmiterea imobilului situat 
municipiul Slatina, strada Drăgănești nr. 13, județul Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 62960, 
compus din clădire P+3E, Sc = 820 mp, Scd = 3284 mp și teren în suprafață de 2170 mp, din 
domeniul public al municipiului Slatina, în domeniul public al județului Olt și darea acestuia în 
administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina. În același aviz se precizează că imobilul 
compus din clădire P+3E, Sc = 820 mp, Scd = 3284 mp și teren în suprafață de 2170 mp, se 
transmite în vederea reabilitării și pentru relocarea secțiilor: Secția Recuperare, Medicină Fizică 
și Balneologie, împreună cu întreaga bază de tratament, Compartimentul Boli Cronice și 
Compartimentul Dermato-venerologie. 

Consiliul Local al Municipiului Slatina a adoptat Hotărârea nr. 199/28.06.2022 referitoare 
la: darea acordului de principiu privind trecerea imobilului situat în municipiul Slatina, strada 
Drăgănești nr. 13, județul Olt, din domeniul public al municipiului Slatina, în domeniul public al 
județului Olt, hotărâre prin care a fost aprobată trecerea imobilului anterior menționat compus 
din clădire P+3E și teren în suprafață de 2170 mp din domeniul public al municipiului Slatina, în 
domeniul public al județului Olt, pentru darea acestuia în administrarea Spitalului Județean de 
Urgență Slatina. 
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În aceeași hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Slatina se prevede că predarea-
primirea imobilului se face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de 60 de zile de la 
data adoptării acestei hotărâri. 

Prin adresa nr. 23530/20.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
8122/20.07.2022, Spitalul Județean de Urgență Slatina a revenit cu solicitarea privind darea în 
administrarea unității sanitare a spațiilor din imobilul susmenționat în vederea relocării de secții 
medicale care nu dispun de suficient spațiu pentru tratarea bolnavilor internați, asigurându-se în 
acest fel condiții moderne de cazare și acces la aparatura medicală achiziționată în cadrul 
proiectelor europene derulate la nivelul unității, și disponibilizarea de spații medicale în imobilele 
situate în strada Crișan nr. 5. 

Conform prevederilor art.87 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației 
publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de 
bunurile proprietate publică sau privată ale unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu 
principiul autonomiei locale. 

Potrivit dispozițiilor art.294 alin.(3) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, trecerea unui bun 
din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui județ în 
domeniul public al județului respectiv se face la cererea consiliului județean, prin hotărâre a 
consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz.  

Declararea bunului ca fiind de uz sau de interes public județean sau local se face prin 
hotărâre a consiliului județean sau a consiliului local care a solicitat trecerea în condițiile 
prevăzute la alin.(1)-(3), după caz.   

În conformitate cu prevederile art.297 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului   nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
autoritățile deliberative ale administrației publice locale, pentru bunurile aparținând domeniului 
public al unităților administrativ-teritoriale decid, în condițiile legii, cu privire la modalitățile de 
exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv  darea în administrare. 

La art.298 și 299 din același act normativ se prevede că autoritățile deliberative ale 
administraţiei publice locale, pentru bunurile aparţinând domeniului public al unităţilor 
administrativ-teritoriale exercită în numele statului, respectiv al unităţii administrativ-teritoriale 
următoarele prerogative:   
a) ţinerea evidenţei de cadastru şi publicitate imobiliară, în condiţiile legii; 
b) stabilirea destinaţiei bunurilor date în administrare;   
c) monitorizarea situaţiei bunurilor date în administrare, respectiv dacă acestea sunt în 
conformitate cu afectaţiunea de uz sau interes public local sau naţional, după caz, precum şi cu 
destinaţia avută în vedere la data constituirii dreptului.  
  Hotărârea Guvernului sau a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după 
caz, prin care se constituie dreptul de administrare, cuprinde cel puţin următoarele elemente:   
a) datele de identificare a bunului care face obiectul dării în administrare şi valoarea de inventar 
a acestuia; 
b) destinația bunului care face obiectul dării în administrare;  
c) termenul de predare-primire a bunului.  

Conform prevederilor art.861 alin.(3) din Codul civil al României, republicat, cu 
modificările ulterioare, în condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare 
sau în folosință și pot fi concesionate ori închiriate, iar potrivit art.867 alin.(1) din același act 
normativ, dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean 
sau, după caz, a consiliului local. 

La art.300 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se prevede că dreptul de administrare se 
înscrie în cartea funciară de către titularul acestui drept. 

Prin adresa nr. 8095/20.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
8127/20.07.2022, Consiliului Local al Municipiului Slatina – Direcția Administrare Patrimoniu a 
comunicat valoarea de inventar a imobilului situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești nr. 
13, județul Olt, imobil trecut din domeniul public al municipiului Slatina, în domeniul public al 
județului Olt, respectiv 2.280.336,89 lei.  
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Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propune declararea ca bun de 
interes public județean și aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor care aparțin domeniului 
public al Județului Olt și darea acestuia în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina, 
a imobilului situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești nr. 13, județul Olt, trecut în   domeniul 
public al Județului Olt prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 
199/28.06.2022. 

Imobilul susmenționat este înscris în Cartea Funciară nr. 62960 a Unității Administrativ-
Teritoriale Slatina și are datele de identificare și valoarea de inventar prevăzute în anexa nr. 1 la 
proiectul de hotărâre.  

Darea imobilului în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina se face în 
vederea reabilitării acestuia și pentru relocarea secțiilor: Secția Recuperare Medicină Fizică și 
Balneologie împreună cu baza de tratament, Compartiment Boli Cronice și Compartiment 
Dermato – Venerologie. 

Predarea - preluarea imobilului anterior menționat se face pe bază de protocol încheiat 
între Primăria municipiului Slatina și Consiliul Județean Olt prin Direcția Tehnică și Investiții - 
Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor 
Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, în termenul stabilit prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 199/28.06.2022. 

În termen de 10 zile de la data preluării de către Consiliul Județean Olt a imobilului se va 
încheia un Contract de administrare între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt, prin 
Consiliul Județean Olt și Spitalul Județean de Urgență Slatina, în forma prezentată în anexa nr. 
2 la proiectul de hotărâre. 

Prin proiectul de hotărâre se mai propune ca Președintele Consiliului Județean Olt sau o 
persoană împuternicită de acesta, să semneze Contractul de administrare. 

Predarea-primirea imobilului se va face pe bază de protocol încheiat între Consiliul 
Județean Olt prin Direcția Tehnică și Investiții - Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea 
Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea 
Județeană de Transport și Spitalul Județean de Urgență Slatina, în termen de 10 zile de la 
semnarea contractului de administrare. 

Conform prevederilor art.28 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.5-7, art.15 și 
art.25 din Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, investițiile în timp și 
postutilizarea construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările și 
completările ulterioare, administratorii construcțiilor au obligația de a urmări comportarea în 
timp/în exploatare a construcțiilor, potrivit obligațiilor stabilite prin contractul încheiat cu 
proprietarul.  

Astfel, în Contractul de administrare vor fi stipulate și obligațiile administratorului cu 
privire la urmărirea comportării construcțiilor în timp/în exploatare, sub toate formele. 

Consiliul Judeţean Olt va actualiza în mod corespunzător inventarul bunurilor însușit prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41/26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare, 
și înscris în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului 
public al Județului Olt, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Olt, cu 
modificările și completările ulterioare.  

Ținând cont de faptul că a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 
propun spre aprobare în forma în care a fost prezentat, proiectul de hotărâre privind 
declararea de interes public județean a imobilului situat în municipiul Slatina, strada 
Drăgănești,    nr. 13, județul Olt și darea acestuia în administrarea Spitalului Județean de 
Urgență Slatina. 
 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

                                                               Marius OPRESCU 
 
 
             
N.C./2ex. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Direcția Tehnică și Investiții                                                                                                                                                                                                                       
Direcția Economică, Buget-Finanțe   
Nr. 8359/27.07.2022                                                                                     

                                                                                                                         AVIZAT 
                                                                                                                                VICEPREŞEDINTE 
                                                                                                                              Ionuț - Cătălin IVAN 

 
 

 
 

RAPORT 
la Proiectul de Hotărâre privind declararea de interes public județean a imobilului situat în 
municipiul Slatina, strada Drăgănești, nr. 13, județul Olt și darea acestuia în administrarea 
Spitalului Județean de Urgență Slatina 

 
 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 144/30.09.2021 s-a aprobat cererea Consiliului 
Județean Olt adresată Consiliului Local al Municipiului Slatina privind transmiterea imobilului „Clădire 
psihiatrie-dermatologie” și a terenului aferent, din domeniul public al municipiului Slatina, în domeniul 
public al Județului Olt. 

Cu adresa nr. 8223/11.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 2533/11.03.2022, 
Spitalul Județean de Urgență Slatina ne transmite Memoriul justificativ nr. 8222/11.03.2022 privind 
transmiterea imobilului situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești nr. 13, din domeniul public al 
municipiului Slatina în domeniul public al județului Olt, memoriu în care sunt expuse motivele 
necesității preluării în administrarea spitalului și destinația folosirii imobilului „Clădire psihiatrie-
dermatologie” și în care se precizează că „în 02.09.2020 a realizat un Studiu de Fezabilitate prin care 
se propune recompartimentarea, reamenajarea și igienizarea imobilului din strada Drăgănești nr. 13, 
în vederea relocării Secțiilor de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie împreună cu întreaga 
bază de tratament, a Secției de Boli Cronice și a secției de Dermatologie.” 

Ministerul Sănătății prin avizul nr. 31373/06.06.2022, înregistrat la Consiliul Local al 
Municipiului Slatina sub nr. 6671/09.06.2022, își dă acordul pentru transmiterea imobilului situat 
municipiul Slatina, strada Drăgănești nr. 13, județul Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 62960, compus 
din clădire P+3E, Sc = 820 mp, Scd = 3284 mp și teren în suprafață de 2170 mp, din domeniul public 
al municipiului Slatina, în domeniul public al județului Olt și darea acestuia în administrarea Spitalului 
Județean de Urgență Slatina. În același aviz se precizează că imobilul compus din clădire P+3E,      
Sc = 820 mp, Scd = 3284 mp și teren în suprafață de 2170 mp, se transmite în vederea reabilitării și 
pentru relocarea secțiilor: Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, împreună cu întreaga 
bază de tratament, Compartimentul Boli Cronice și Compartimentul Dermato-venerologie. 

Consiliul Local al Municipiului Slatina a adoptat Hotărârea nr. 199/28.06.2022 referitoare la: 
darea acordului de principiu privind trecerea imobilului situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești 
nr. 13, județul Olt, din domeniul public al municipiului Slatina, în domeniul public al județului Olt, 
hotărâre prin care a fost aprobată trecerea imobilului anterior menționat compus din clădire P+3E și 
teren în suprafață de 2170 mp din domeniul public al municipiului Slatina, în domeniul public al 
județului Olt, pentru darea acestuia în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina. 

În aceeași hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Slatina se prevede că predarea-primirea 
imobilului se face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de 60 de zile de la data adoptării 
acestei hotărâri. 

Prin adresa nr. 23530/20.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
8122/20.07.2022, Spitalul Județean de Urgență Slatina a revenit cu solicitarea privind darea în 
administrarea unității sanitare a spațiilor din imobilul susmenționat în vederea relocării de secții 
medicale care nu dispun de suficient spațiu pentru tratarea bolnavilor internați, asigurându-se în acest 
fel condiții moderne de cazare și acces la aparatura medicală achiziționată în cadrul proiectelor 
europene derulate la nivelul unității, și disponibilizarea de spații medicale în imobilele situate în strada 
Crișan nr. 5. 
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Conform prevederilor art.87 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale 
administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate 
publică sau privată ale unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu principiul autonomiei 
locale. 

Potrivit dispozițiilor art.294 alin.(3) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul 
public al unei unități administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui județ în domeniul public al 
județului respectiv se face la cererea consiliului județean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, 
al orașului sau al municipiului, după caz.  

Declararea bunului ca fiind de uz sau de interes public județean sau local se face prin hotărâre 
a consiliului județean sau a consiliului local care a solicitat trecerea în condițiile prevăzute la alin.(1)-
(3), după caz.   

În conformitate cu prevederile art.297 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului   
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile 
deliberative ale administrației publice locale, pentru bunurile aparținând domeniului public al unităților 
administrativ-teritoriale decid, în condițiile legii, cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului de 
proprietate publică, respectiv  darea în administrare. 

La art.298 și 299 din același act normativ se prevede că autoritățile deliberative ale 
administraţiei publice locale, pentru bunurile aparţinând domeniului public al unităţilor administrativ-
teritoriale exercită în numele statului, respectiv al unităţii administrativ-teritoriale următoarele 
prerogative:   
a) ţinerea evidenţei de cadastru şi publicitate imobiliară, în condiţiile legii; 
b) stabilirea destinaţiei bunurilor date în administrare;   
c) monitorizarea situaţiei bunurilor date în administrare, respectiv dacă acestea sunt în conformitate 
cu afectaţiunea de uz sau interes public local sau naţional, după caz, precum şi cu destinaţia avută în 
vedere la data constituirii dreptului.  
  Hotărârea Guvernului sau a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin care se 
constituie dreptul de administrare, cuprinde cel puţin următoarele elemente:   
a) datele de identificare a bunului care face obiectul dării în administrare şi valoarea de inventar a 
acestuia; 
b) destinația bunului care face obiectul dării în administrare;  
c) termenul de predare-primire a bunului.  

Conform prevederilor art.861 alin.(3) din Codul civil al României, republicat, cu modificările 
ulterioare, în condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în folosință și 
pot fi concesionate ori închiriate, iar potrivit art.867 alin.(1) din același act normativ, dreptul de 
administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean sau, după caz, a 
consiliului local. 

La art.300 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se prevede că dreptul de administrare se 
înscrie în cartea funciară de către titularul acestui drept. 

Prin adresa nr. 8095/20.07.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 
8127/20.07.2022, Consiliului Local al Municipiului Slatina – Direcția Administrare Patrimoniu a 
comunicat valoarea de inventar a imobilului situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești nr. 13, 
județul Olt, imobil trecut din domeniul public al municipiului Slatina, în domeniul public al județului Olt, 
respectiv 2.280.336,89 lei.  

Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propune declararea ca bun de interes 
public județean și aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 
Județului Olt și darea acestuia în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina, a imobilului 
situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești nr. 13, județul Olt, trecut în   domeniul public al 
Județului Olt prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 199/28.06.2022. 

Imobilul susmenționat este înscris în Cartea Funciară nr. 62960 a Unității Administrativ-
Teritoriale Slatina și are datele de identificare și valoarea de inventar prevăzute în anexa nr. 1 la 
proiectul de hotărâre.  

Darea imobilului în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina se face în vederea 
reabilitării acestuia și pentru relocarea secțiilor: Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie 
împreună cu baza de tratament, Compartiment Boli Cronice și Compartiment Dermato – Venerologie. 
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Predarea - preluarea imobilului anterior menționat se face pe bază de protocol încheiat între 
Primăria municipiului Slatina și Consiliul Județean Olt prin Direcția Tehnică și Investiții - Serviciul 
Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de 
Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, în termenul stabilit prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Slatina nr. 199/28.06.2022. 

În termen de 10 zile de la data preluării de către Consiliul Județean Olt a imobilului se va 
încheia un Contract de administrare între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt, prin Consiliul 
Județean Olt și Spitalul Județean de Urgență Slatina, în forma prezentată în anexa nr. 2 la proiectul 
de hotărâre. 

Prin proiectul de hotărâre se mai propune ca Președintele Consiliului Județean Olt sau o 
persoană împuternicită de acesta, să semneze Contractul de administrare. 

Predarea-primirea imobilului se va face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Județean 
Olt prin Direcția Tehnică și Investiții - Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport și 
Spitalul Județean de Urgență Slatina, în termen de 10 zile de la semnarea contractului de 
administrare. 

Conform prevederilor art.28 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.5-7, art.15 și art.25 din 
Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, investițiile în timp și postutilizarea 
construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările și completările 
ulterioare, administratorii construcțiilor au obligația de a urmări comportarea în timp/în exploatare a 
construcțiilor, potrivit obligațiilor stabilite prin contractul încheiat cu proprietarul.  

Astfel, în Contractul de administrare vor fi stipulate și obligațiile administratorului cu privire la 
urmărirea comportării construcțiilor în timp/în exploatare, sub toate formele. 

Consiliul Judeţean Olt va actualiza în mod corespunzător inventarul bunurilor însușit prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 41/26.04.2001, cu modificările și completările ulterioare, și 
înscris în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al 
Județului Olt, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Olt, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Având în vedere că proiectul de hotărâre privind declararea de interes public județean a 
imobilului situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești, nr. 13, județul Olt și darea acestuia în 
administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina, a fost întocmit cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare, propunem aprobarea acestuia în forma în care a fost prezentat. 
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