
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

HOTĂRÂRE 
referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul public al 
Județului Olt, din administrarea Consiliului Județean Olt în administrarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt  
 

 
Având în vedere: 

 
- Expunerea de motive nr. 453/18.01.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
454/18.01.2017; 
- Adresa nr. 3466/17.01.2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 396/17.01.2017; 
- Ghidul Solicitantului pentru Programul de interes național „Înființarea de sevicii 
sociale de tip centre de zi, centre de respiro/centre de criză și locuințe protejate în 
vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și 
pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”; 
- Apelul de proiecte  P.O.R./8/8.1/8.3/A/1, Grup vulnerabil: persoane vârstnice; 
- Raportul comun nr. 455/18.01.2017 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și  
Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt;  
- Raportul nr. 691/25.01.2017 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - 
finanţe, integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  
- Raportul nr. 709/25.01.2017 al Comisiei pentru  agricultură,  silvicultură,  industrie, 
servicii publice şi comerţ; 
- Raportul nr. 733/25.01.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea 
inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al judeţului Olt, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Anexa nr. 1 la 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.136 alin.(4) din Constituția României; 
- Prevederile art.3 alin.(1), alin.(3) şi art.6 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare; 
- Prevederile art.2 - 5 din Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004, 
republicată, privind atribuţiile şi Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare 
ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;  
- Prevederile art.9 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 
modificările 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; 
- Prevederile art.37 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, modificată prin O.G. 
nr. 31/2015; 
- Prevederile art.11 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.1, art.5, art.15 - 34 din Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale, aprobate prin H.G. nr. 118/2014, 
 
În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a), art.97 alin.(1), art.98 coroborat 
cu art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.c) și art.123 alin.(1) din Legea Administratiei 
Publice Locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor 
imobile aflate în domeniul public al Județului Olt, din administrarea  Consiliului 
Județean Olt în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, se modifică și se completează, după cum urmează: 

1. La art.1, alin.(1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(1). Se aprobă trecerea, pe perioadă nedeterminată, a unor imobile aflate în domeniul 
public al Județului Olt, din administrarea Consiliului Județean Olt în administrarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt”.  

2. După art.2 se introduce un nou articol, art.21 , care va avea următorul cuprins: 
„Art.21. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt are dreptul 
de a efectua lucrări de reparații / amenajare a imobilelor prevăzute la art.1”. 
 
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii - 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 și Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                           Contrasemnează 
                                                                                                        Secretar al Judeţului  
                                                                                                        Gabriel BULETEANU 
 
 
 
Slatina, 26.01.2017 
Nr. 7 
N.C./2ex. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru”.  

 


