
 
                 
 
 
 
 
 
           

 
 

                                     HOTARÂRE 
 

 
 cu privire la: înlocuirea  anexelor nr. 1 si 2 la Hotarârea 

      Consiliului Judetean Olt nr.102/23.09.2004 
       referitoare la concesionarea unor spatii cu    
       destinatia de cabinete medicale 
 

Având în vedere: 
- expunerea de motive cu privire la proiectul de hotarâre; 
- raportul comun nr. 58/ 05.01.2006 al Directiei Tehnice, Directiei 

Economice si Directiei pentru Administratie Publica din cadrul 
aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Olt; 

- cererile nr. 7462/06.10 2005 si 7482/07.10.2005, înaintate 
Consiliului Judetean Olt de catre medicii titulari ai contractelor de 
concesionare; 

-  avizul Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finante, 
integrare europeana, administrarea domeniului public si privat al 
judetului nr.154/11.01.2006; 

- avizul Comisiei pentru organizarea si dezvoltarea urbanistica, 
realizarea lucrarilor publice, ecologice si protectia mediului, 
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura 
nr.155/11.01.2006; 



- avizul Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului si relatii cu 
cetatenii nr.157/11.01.2006; 

- avizul Comisiei pentru cultura, învatamânt,activitatea stiintifica, 
sanatate si culte nr.158/11.01.2006; 

- avizul Comisiei pentru munca, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement  nr.160/11.01.2006;  

- prevederile art. 8 din H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea 
unor spatii cu destinatia de cabinete medicale; 

- prevederile art. 1 din Ordinul Ministrului Sanatatii nr.349/11 aprilie 
2005 pentru aprobarea Normelor privind structura functionala a 
cabinetelor medicale în vederea autorizarii sanitare; 

- prevederile art.10, 104 alin.(1) lit. g) si 125 din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, 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. Se aproba înlocuirea anexelor nr.1 si 2 la Hotarârea 

Consiliului Judetean Olt nr. 102/23.09.2004 cu privire la 
concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, cu 
anexele nr. 1si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarâre. 

Art. 2. Contractele de concesiune încheiate în baza Hotarârii 
Consiliului Judetean Olt  nr. 102/23.09.2004 se modifica prin acte 
aditionale, corespunzator suprafetelor înscrise în anexele nr. 1 si 2 la 
prezenta hotarâre, prin grija Directiei Economice si Directiei Tehnice, 
- Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului, 
Siguranta Circulatiei si Protectia Mediului din cadrul aparatului propriu 
al Consiliului Judetean Olt. 

Art. 3. Recompartimentarea spatiilor concesionate se poate 
efectua numai cu acordul Consiliului Judetean Olt si cu respectarea 
legislatiei în vigoare privind autorizarea si avizarea constructiilor. 



Art. 4. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Tehnice, Directiei 
Economice, Directiei Buget, Taxe-Impozite si Informatizare , Directiei 
pentru Administratie Publica din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al Consiliului Judetean Olt, Arhitectului Sef al judetului,  
Directiei de Sanatate Publica Olt, medicilor titulari  în vederea ducerii 
la îndeplinire si Institutiei Prefectului Judetului Olt. 
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