
 
       H O T A R Â R E     PROIECT  
 
 

cu privire la: darea în administrarea Serviciului de  
    Ambulanta Olt a unor imobile  
 
 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive cu privire la aprobarea proiectului de hotarâre; 
- raportul comun nr. 8342/14.11.2005 al Directiei Economice si Directiei 

Tehnice din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt; 
- avizul nr. 8791/22.11.2005 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 

buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului; 
- avizul nr. 8796/23.11.2005 al Comisiei pentru administratie publica, 

juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii 
cu cetatenii; 

- avizul nr. 8774/22.11.2005 al Comisiei pentru munca, protectie sociala, 
activitati sportive si de agrement; 

- prevederile art.4 din Hotarârea Guvernului nr. 174/1995 privind 
reorganizarea unor unitati sanitare; 

- prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 923/1995 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de ambulanta si 
unele masuri organizatorice referitoare la aceste servicii; 

- prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 270/2004 privind asistenta 
medicala de urgenta prespitaliceasca; 

- prevederile art.1 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind 
administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean sau local 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.125 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor 
administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 
1031/1999; 

- prevederile Ordinului  ministrului finantelor publice nr. 1494/2005 pentru 
aprobarea Precizarilor metodologice ce trebuie avute în vedere la 
întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la data 
de 30 septembrie 2005; 

- prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia. 
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 darea în administrarea Serviciului de Ambulanta Olt 
a imobilelor compuse din cladiri si terenuri, proprietate publica a judetului Olt, în 
care îsi desfasoara activitatea serviciul public respectiv. 
  (2) Cladirile si terenurile mentionate la alin.1 sunt identificate 
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre. 
  (3) Imobilele date în administrare se folosesc exclusiv pentru 
desfasurarea activitatilor medicale specifice serviciului de ambulanta. 
 Art.2. (1) În litigiile privitoare la dreptul de administrare asupra imobilelor, 
titularul dreptului de administrare va sta în instanta în nume propriu. 
  (2) În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra imobilelor 
titularul dreptului de administrare are obligatia de a arata instantei cine este 
titularul dreptului de proprietate. 
 Art.3. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Economice, Directiei 
Tehnice, Biroului financiar – contabilitate, Serviciului administrarea domeniului 
public si privat al judetului, siguranta circulatiei si protectia mediului din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt, Directiei de Sanatate Publica Olt, 
Serviciului de Ambulanta Olt pentru aducerea la îndeplinire si Institutiei 
Prefectului Judetului Olt.  
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