
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
HOTĂRÂRE 

cu privire la: dezmembrarea unui imobil-teren aflat în domeniul public al 
județului Olt și în administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu- Greci    

 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.12710/12.12.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre 
nr.12711/12.12.2017; 

- Referatul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt-Biroul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Slatina nr. 103943/09.11.2017 de admitere a dezmembrării 
imobilului situat în comuna Schitu, județul Olt, însoţit de documentaţia de 
dezmembrare; 
    - Raportul comun al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe și al Direcţiei  
Tehnice  şi  Investiţii  din   cadrul  aparatului  de  specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt  nr. 12712/12.12.2017;                                     
    -   Raportul Comisiei   pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice 
şi comerţ nr. 13214/20.12.2017; 
    -  Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură nr. 13163/20.12.2017; 
    - Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 
13188/20.12.2017; 
    - Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială activităţi sportive şi de 
agrement nr.13246/20.12.2017; 
    - 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, cu modificarile și completările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 25 alin.(2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată(3), cu modificarile și completările ulterioare; 

- Prevederile art.879 alin.(2) și art. 880 din Legea nr.287/2009 privind Codul 
Civil, republicată, cu modificarile ulterioare; 

 
În temeiul prevederilor art.10, art.91 alin. (1) lit.c), art.97 alin.(1) și art. 98 coroborat 

cu art.45 alin. (3) și cu art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 



 
Consiliul Județean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e: 

 
 

ART.1. Se aprobă dezmembrarea unui imobil-teren în suprafață de 56.000 m.p. 
situat în comuna Schitu, județul Olt, având numărul cadastral 50012, aflat în domeniul 
public al județului Olt și în administrarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitul- Greci, 
în imobilele-terenuri: 
     1) 51065 situat în  comuna Schitu, județul Olt, având suprafața măsurată de 43404 
m.p.; 

2) 51066 situat în  comuna Schitu, județul Olt, având suprafața măsurată de 12596 
m.p. 
     ART. 2. Se însușește documentația cadastrală pentru dezmembrarea terenului-
imobil prevăzut la art.1 recepționată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt-
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Slatina sub nr.103943/09.11.2017, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Olt sau delegatul 

desemnat de acesta să semneze actul de dezmembrare și orice alte documente 
privind operațiunea de dezmembrare a imobilului-teren prevăzut la art.1. 
        

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice Buget- Finanțe, Direcției 
Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt,  
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu- Greci în vederea aducerii la îndeplinire, 
Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului- Județul Olt.    

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

 

 

         

                                                                                        Contrasemnează 

                      Secretar al Judeţului 

                                                                                         Marinela-Elena ILIE 

 

 

 

 

Slatina, 21.12.2017 

Nr. 218 
N.C/2ex 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi ,,pentru”. 


