
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HOTARÂRE 
 

cu privire la: darea în folosinta gratuita Casei Judetene de Pensii  
Olt a unor spatii proprietate publica a judetului Olt 
 
    Având în vedere: 
- Expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotarâre; 
- Adresa  nr.34846/30.11.2005 a Casei Judetene de Pensii Olt, 
Serviciul Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, 
înregistrata la Consiliul Judetean Olt sub  nr. 9282/06.12.2005 ; 
- Raportul comun nr.3204/16.05.2006 al Directiei Economice, 
Directiei Tehnice, Directiei pentru Administratie Publica, din cadrul 
aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Olt ; 
- Avizul nr.3337/22.05.2006 al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finante, integrare europeana, administrarea domeniului 
public si privat al judetului; 
- Avizul nr.3394/24.05.2006 al Comisiei pentru administratie publica, 
juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor omului si  
relatii cu cetatenii ;  
-  Aviz nr.3397/24.05.2006 al Comisiei pentru munca, protectie 
sociala, activitati sportive si de agrement; 
- Prevederile 104, alin.1, lit f), si art.126 din Legea administratiei 
publice locale nr.215./2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile art.17 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. Se aproba darea în folosinta gratuita Casei Judetene de Pensii 
Olt, pentru o perioada de 3  ani,  a spatiilor proprietate publica a 
judetului Olt, situate în imobilul Policlinica Veche, Str. Ecaterina 
Teodoroiu  nr.28, identificate conform Anexei  care face parte 
integranta din prezenta hotarâre, pentru desfasurarea activitatii 
Serviciului Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca .  
Art.2. (1). Casa Judeteana de Pensii Olt  va suporta cheltuielile de 
întretinere, reparatii, modernizari ale spatiilor prevazute la art.1, 
precum si plata utilitatilor aferente. 
    (2). Recompartimentarea si modificarea spatiilor se poate 
efectua numai cu acordul Consiliului Judetean Olt si cu respectarea 
legislatiei în vigoare privind autorizarea si avizarea constructiilor.  
Art. 3. Predarea –primirea spatiilor se face pe baza de protocol 
încheiat între Consiliul Judetean Olt si Casa Judeteana de Pensii Olt,  
prin grija Directiei Economice si Directiei Tehnice din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului Judetean Olt. 
Art.4. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Economice, Directiei 
Buget, Taxe–Impozite si Informatizare, Directiei pentru Administratie 
Publica, Directiei Tehnice - Serviciul Administrarea Patrimoniului 
Public si Privat al Judetului, Protectia Mediului si Siguranta Circulatiei 
din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Olt, 
Arhitectului Sef al judetului, Casei Judetene  de Pensii Olt– Serviciului 
Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca Olt în 
vederea ducerii la îndeplinire si Institutiei Prefectului Judetului Olt. 
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