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HOTARÂRE 

 
cu privire la:  
- trecerea unor imobile din domeniul public al Județului Olt și din administrarea 
Serviciului Județean de Ambulanță Olt, în domeniul public al orașului Corabia și 
în administrarea Consiliului Local al orașului Corabia; 
- trecerea unor imobile din domeniul public al orașului Corabia și din 
administrarea Consiliului Local al orașului Corabia, în domeniul public al 
Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt 
 
 

Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 7668/10.07.2015 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
7669/10.07.2015; 
- Adresa nr. 5448/20.05.2015 a Consiliului Judeţean Olt, către Primăria oraşului 
Corabia; 
- Raportul comun nr. 7670/10.07.2015 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și  
Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt;  
- Raportul nr. 8350/29.07.2015 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură; 
- Raportul nr. 8364/24.06.2015 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement;  
- Raportul nr. 8376/29.07.2015 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - 
finanţe, integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  
- Raportul nr. 8404/29.07.2015 al Comisiei pentru  agricultură,  silvicultură,  industrie, 
servicii publice şi comerţ;   
- Raportul nr. 8411/29.07.2015 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Corabia nr. 56/28.05.2015, referitor la 
trecerea de principiu din domeniul public al orașului Corabia în domeniul public al 
Județului Olt, transmisă prin adresa nr. 10522/23.06.2015, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 6669/25.06.2015; 



2 
 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea 
inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al judeţului Olt; 
- Prevederile art.136 alin.(4) din Constituția României; 
- Prevederile art.3 alin.(1), alin.(3) şi (4), art.6 alin.(1) şi art.9 din Legea nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare; 
- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 1355/2001 privind atestarea 
domeniului public al județului Olt, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din 
județ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.858 – 862 alin.(1) şi art.866 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil al României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a), art.97 alin.(1), art.98 şi 
art.115 alin.(1) lit.c) coroborate cu art.45 alin.(3) din Legea Administratiei 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. Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Olt și din  administrarea 
Serviciului Județean de Ambulanță Olt, în domeniul public al orașului Corabia și în 
administrarea Consiliului Local al orașului Corabia, a următoarelor imobile, situate în 
orașul Corabia, str. Carpați, nr. 105, judeţul Olt: 
- sediu stație salvare Corabia, în suprafață de 95 mp; 
- garaje auto în suprafață de 200 mp.  
Art.2. (1). Se aprobă trecerea din domeniul public al orașului Corabia și din 
administrarea Consiliului Local al orașului Corabia, în domeniul public al Județului Olt și 
în administrarea Consiliului Județean Olt, a următoarelor imobile situate în orașul 
Corabia, str. Carpați, nr. 26, judeţul Olt: 
- teren în suprafață de 749 mp; 
- clădire în suprafață construită de 228 mp.  
           (2). Datele de identificare ale imobilelor menționate la alin.(1) sunt prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
Art.3. Consiliul Local al orașului Corabia va acorda drept de servitute de trecere pentru 
accesul la imobilele prevăzute la art.2 alin.(1), pe terenul în suprafață de 400 mp, 
conform anexei mai sus menționată.  
Art.4. Imobilele prevăzute la art.2 alin.(1) vor avea destinația de sediu al „Substației de 
Ambulanță Corabia”. 
Art.5. Predarea - primirea imobilelor prevăzute la art.1 și 2 se face pe bază de protocol 
încheiat între Consiliul Judeţean Olt și Primăria oraşului Corabia, prin grija Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii – Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de 
Transport, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în termen de 
15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
Art.6. Imobilele prevăzute la art.2 se trec în administrarea Serviciului Județean de 
Ambulanță Olt în termen de 10 zile de la preluarea acestora în domeniul public al 
Judeţului Olt, prin grija Direcţiei de specialitate a Consiliului Judeţean Olt prevăzută la 
art.5. 
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Art.7. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Olt, înscris în 
Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică și se completează în mod corespunzător. 
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii și Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană 
pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană 
de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Serviciului 
Județean de Ambulanță Olt, Consiliului Local al oraşului Corabia, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 

PREŞEDINTE  
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                           Secretar al Judeţului  
                                                                            Gabriel BULETEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 30.07.2015 
Nr. 83 
N.C./2ex. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru”.  

 


