
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
 

 
HOTARÂRE 

 
cu privire la  acordul de principiu pentru schimbarea destinației unui teren situat în comuna 

Schitu, județul Olt și transmiterea acestuia din domeniul public al Județului Olt și din 
administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei 

Schitu, județul Olt 
  

 
 

Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 11983/22.11.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
11984/22.11.2017; 
- Adresa nr. 3498/17.10.2017 a Primăriei comunei Schitu, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr. 10489/18.10.2017; 
- Adresa Consiliului Județean Olt nr. 10592 /20.10 2017 către Ministerul Sănătății; 
- Adresa Ministerului Sănătății nr. FB 10863/07.11.2017 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr. 10592/10.11.2017; 
- Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci nr. 
5/22.11.2017, transmisă prin adresa nr. 6406/22.11.2017 și înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr. 11961/22.11.2017; 
- Raportul comun nr. 11985/22.11.2017 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și al Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;  
- Raportul nr. 11926/22.11.2017 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activitati sportive și de 
agrement;   
- Raportul nr. 11946/22.11.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 
- Raportul nr. 11938/22.11.2017 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 11974/22.11.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice 
şi comerţ;  
- Prevederile art.9 alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
- Prevederile art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din 
domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al 
judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective; 
- Prevederile art.1 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților 
sanitare publice de interes județean și local, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 60/2004 cu privire la darea în administrarea unităților 
sanitare  publice de interes județean, a terenurilor și clădirilor în care acestea își desfășoară 
activitatea; 
- Prevederile art.858-862 alin.(1) și art.868-869 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), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(3) şi 

art.115 alin.(1) lit.c) 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. (1). Se emite acordul de principiu pentru schimbarea destinației unui teren în suprafață 
de 3000 mp, situat în comuna Schitu, județul Olt, din teren aferent spațiilor în care se desfășoară 
activități medicale, în teren destinat construirii stației de epurare propusă în cadrul proiectului 
„Înființare sistem de apă și apă uzată în satele Greci și Lisa, comuna Schitu, județul Olt” și 
transmiterea acestuia din domeniul public al Județului Olt și din administrarea Spitalului de Psihiatrie 
Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al comunei Schitu, județul Olt. 
                     (2). Terenul menționat la alin.(1) este situat în Tarlaua 47, Parcela 449, pe raza 
administrativ-teritorială a comunei Schitu, județul Olt.   
                     (3). Schimbarea destinației imobilului  menționat la alin. (1) se face pe perioadă 
nedeterminată. 

 
Art.2. Schimbarea destinației și trecerea imobilului prevăzut la art.1, din domeniul public al 

Județului Olt și din administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, în domeniul public al 
comunei Schitu, județul Olt, se vor realiza numai după obținerea avizului conform al Ministerului 
Sănătății. 
  
 Art.3. 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, Ministerului Sănătății, Consiliului Local al comunei Schitu, 
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Olt. 
 

 
PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 
 
 

                            
                                                                                                                                     
                                                                                                                           
                                                                                                                       Contrasemnează 
                                                                                                                    Secretar al Judeţului  
                                                                                                                      Marinela-Elena ILIE 

 
 
 
 
Slatina, 23.11.2017 
Nr. 194 
I.M./2ex. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”.  
 


