
1 

 

 

 

 

 

 

 

HOT;RÂRE 
cu privire la dareaăînăfolosinț< gratuit<ăaăunuiăăspațiu dintr-unăimobilăaflatăînă

domeniul public al Județului Olt și înăadministrareaăSpitaluluiăJudețeană 
deăUrgenț<ăSlatina 

 
 
   Avândăînăvedere: 
- Expunerea de motive nr. 3162/21.03.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
3163/21.03.2018; 
- Adresa Colegiului Teritorial Olt ală Fizioterapeuțiloră dină România, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 1748/15.02.2018; 
- Adresa nr. 5002/20.02.2018 a SpitaluluiăJudețeanădeăUrgenț<ăSlatina, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 2051/22.02.2018; 
- Raportul comun nr. 3164/21.03.2018 al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi al 
Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt; 
- Raportul nr. 3470/28.03.2018 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-
finanţe, integrare europeană, administrarea  domeniului public şi privat al judeţului; 
- Raportul nr. 3480/28.03.2018 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 3516/28.03.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură; 
- Prevederile art.20 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei 
de fizioterapeut, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului 
Fizioterapeuților din România; 
- Prevederile art.2 din Statutul ColegiuluiăFizioterapeuțilorădinăRomânia, aprobat prin 
Ordinul Ministrului Sănătății nr. 679/2017; 
- Prevederile art.124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, 
republicată,  cu modificările și completările ulterioare; 
-   Prevederile art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil al 
României, republicat, cu modificările ulterioare; 
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- Hot<râreaă Consiliuluiă Județeană Oltă nr.ă 41/26.04.2001 cu privire la însușirea 
inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al județului Olt, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-  Inventarulă bunuriloră careă aparțină domeniuluiă publică ală Județuluiă Olt, 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,  
 
            Înă temeiulă art.10,ă art.91ă alin.(1) lit.c), art.97 alin.(1) și art.98 coroborat cu 
art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea Administrației Publice Locale nr. 
215/2001,ărepublicat<,ăăcuămodific<rileăși complet<rileăulterioare, 
 

ConsiliulăJudeţeanăOltăăadopt<ăprezentaăăh o t ă r â r e : 
   
Art.1. (1). Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 3 ani, către 

Colegiul Teritorial Olt al Fizioterapeuților din România, organizație profesională cu 
personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop 
patrimonial, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, a unui spațiu administrativ 
în suprafață de 14,63 mp, dintr-un imobil aflat în domeniul public al Județului Olt și în 
administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina. 
                     (2). Spațiul menționat la alin.(1) este situat în municipiul Slatina, str. Crișan, 
nr.5, jud. Olt și are datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
           (3).  Darea în folosință a spațiului administrativ prevăzut la alin.(1) și (2) se 
face în vederea desfășurării activității Colegiului Teritorial Olt al Fizioterapeuților din 
România. 

Art.2. (1). Colegiul Teritorial Olt al Fizioterapeuților din România va suporta 
cheltuielile de întreținere, reparații, modernizări ale spațiului prevăzut la art.1, precum și 
plata utilităților aferente.   
                      (2). Recompartimentarea și modificarea spațiului se poate efectua numai 
cu acordul Consiliului Județean Olt  și cu respectare legislației în vigoare privind 
autorizarea și avizarea construcțiilor.  

Art.3. Predarea – primirea spațiului prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol 
încheiat între Consiliul Județean Olt și Colegiul Teritorial Olt al Fizioterapeuților din 
România, prin grija Direcției Economice, Buget - Finanțe și Direcției Tehnice și Investiții - 
Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în termen de 15 zile de la 
data  prezentei hotărâri. 

Art.4. (1). Prin protocolul de predare – primire se vor stabili răspunderile ce revin 
Consiliului Județean Olt și Colegiului Teritorial Olt al Fizioterapeuților din România, în 
ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor, conform prevederilor Legii nr. 307/2006, 
cu modificările și completările ulterioare. 
                     (2). Colegiul Teritorial Olt al Fizioterapeuților din România, împreună cu 
persoanele fizice sau juridice care dețin părți din același imobil colaborează pentru 
îndeplinirea obligațiilor ce le revin din Legea nr. 307/2006, cu modificările și completările 
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ulterioare, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul 
imobil.   

Art.5. (1). Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 60/27.05.2004 cu privire la darea 
în administrarea unităților sanitare publice de interes județean a terenurilor și clădirilor în 
care acestea își desfășoară activitatea se modifică în mod corespunzător. 

           (2).  Se împuternicește conducerea Spitalului Județean de Urgență Slatina 
să urmărească modul de îndeplinire de către Colegiul Teritorial Olt al Fizioterapeuților din 
România a obligațiilor ce decurg din acordarea dreptului de folosință. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget - Finanțe, 
Direcției Tehnice și Investiții, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană 
pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană 
de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Colegiului 
Teritorial Olt al Fizioterapeuților din România, Spitalului Județean de Urgență Slatina  în 
vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 
Prefectului - Județul Olt.  
 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Contrasemneaz<ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
                                                                                               SecretarăalăJudețului 
                                                                                                 Marinela-Elena ILIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 29.03.2018 
Nr. 52 
N.C./2 ex. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru”. 
        


