
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                       

 
HOTARÂRE 

 
cu privire la trecerea unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al 

Județului Olt, din administrarea Serviciului Județean de Ambulanță Olt în 
administrarea Consiliului Județean Olt 

 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 9051/23.08.2018 cu privire la proiectul de hotărâre           
nr. 9052/23.08.2018; 
- Raportul comun nr. 9053/23.08.2018 al Direcției Economice, Buget-Finanțe și al 
Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt; 
- Raportul nr. 9211/28.08.2018 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură; 
- Raportul nr. 9257/29.08.2018 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 
servicii publice și comerț;  
- Raportul nr. 9263/29.08.2018 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
 - Raportul nr. 9266/29.08.2018 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate 
științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte; 
- 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; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 84/30.07.2015 cu privire la trecerea unui 
teren din domeniul public al municipiului Caracal și din administrarea Consiliului Local 
al municipiului Caracal, în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului 
Județean Olt; 
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 71/25.05.2017 cu privire la: aprobare 
documentație tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Realizare sediu de 
ambulanță în municipiul Caracal”; 
- Prevederile art.3 alin.(1) și (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările si 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 ulterioare, 
 



În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c) și alin.(4) lit.a), art.97 alin.(1), art.98 
coroborat cu art.45 alin.(3) și 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. (1). Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Serviciului Județean de 
Ambulanță Olt asupra unei suprafețe de teren de 948 mp situat în municipiul Caracal, 
str. Plevnei, nr. 36 B, aflat în domeniului public al Județului Olt, având datele de 
identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
           (2). Revenirea terenului menționat la alin.(1) în administrarea Consiliului 
Județean Olt se face pentru executarea de către Consiliul Județean Olt a obiectivului 
de investiții „Realizare sediu de ambulanță în municipiul Caracal”. 
Art.2. Predarea-primirea suprafeței de teren prevăzută la art.1 se face pe bază de 
protocol încheiat între Serviciul Județean de Ambulanță Olt și Consiliul Județean Olt, 
prin grija 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 adoptării prezentei hotărâri. 
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 și 
Serviciului Județean de Ambulanță Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Contrasemnează                                                                                                                          
                                                                                                              Secretar al Județului 
                                                                                                               Marinela-Elena ILIE 

 
 
 
 
Slatina, 30.08.2018 
Nr. 137 
N.C./2 ex. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi „pentru”. 


