
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                           

HOTARÂRE 
cu privire la : aprobare vânzare teren  

 
    Având în vedere: 
 

- Expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotarâre; 
- Raportul comun nr.5080/21.07.2005 al Directiei Administratie 

Publica, Directiei Tehnice si al Arhitectului Sef din cadrul 
aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Olt ; 

- Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr. 25/31.03.2005 cu privire la 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al judetului Olt a 
unei suprafete de teren; 

- Aviz nr.5251/28.07.2005 al Comisiei pentru agricultura , 
silvicultura, industrie , servicii publice si comert ; 

- Aviz nr.5206 /27.07.2005 al Comisiei pentru administratie 
publica , juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului si relatii cu cetatenii; 

- Aviz nr.5208/27.07.2005 al Comisiei pentru munca, protectie 
sociala, activitati sportive si de agrement;    

- Prevederile art.10, 104 alin.(1) lit. g) si 125 din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

- Prevederile art.13 alin (1) din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

 
    În temeiul prevederilor art.109 alin (1) din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 
Consiliul Judetean Olt  adopta prezenta  h o t a r â r e : 



 
Art.1. (1).  Se aproba vânzarea prin licitatie publica, organizata în 
conditiile legii, a suprafetei de teren de 10.500 m.p, situata în trupul 
intravilanului din extravilanul comunei Gradinari, judetul Olt, 
identificata conform Planului incinta care face parte integranta din 
prezenta hotarîre, în vederea realizarii unor obiective de 
binefacere, cu caracter social, fara scop lucrativ. 
      (2). În caietul de sarcini se va prevedea conditia refacerii 
izvoarelor de apa înfundate care sunt situate pe terenul respectiv. 
 
Art.2.   Pretul de pornire al licitatiei este de 2500 lei(ROL)/m.p 
adica 0,25 lei(RON)/m.p, conform Raportului de evaluare întocmit 
de expert evaluator, membru ANEVAR – Stuparu Ion, legitimatia 
nr.3117. 
 
Art.3.   Dupa efectuarea vânzarii suprafata de teren prevazuta în  
Hotarârea Consiliului Judetean nr.33/2004, se diminueaza în mod 
corespunzator. 
 
Art.4.   Prezenta hotarâre se comunica Arhitectului Sef,  Directiei 
Tehnice, Directiei Administratie Publica, Directiei Economice în 
vederea ducerii la îndeplinire si Prefectului judetului Olt. 
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