
 
 
 
 
 
  
          
 
 
 

H O T A R Â R E 
      cu privire la:  majorarea tarifelor de baza lunare  
            pe metru patrat la chiriile  pentru  spatiile din  
   fondul locativ  cu alta destinatie decât cea de locuinte,  
   aflate în domeniul public al judetului, pentru anul 2007 
 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive privind proiectul de hotarâre; 
- Raportul  Directiei Buget, Taxe – Impozite si Informatizare  

nr. 2983/09.05.2006 privind propunerile de majorare a 
tarifelor de baza pe metru patrat la chiriile pentru spatii  cu 
alta destinatie decât cea de locuinte; 

- Avizul nr. 3337/22.05.2006 al comisiei pentru studii 
economico – sociale, buget – finante, administrarea 
domeniului public si privat al judetului; 

- Prevederile Legii nr. 571/2003 – Legea Codului Fiscal cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 104 alin.(1) lit. e) si 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 majoreaza  tarifele  de   baza   lunare  pe  
metru   patrat  la chiriile pentru spatiile din fondul locativ cu alta 
destinatie decât cea de locuinta, aflate în domeniul public al 
judetului si administrate de Consiliul  Judetean Olt si alte unitati 
carora Consiliul Judetean Olt le-a dat în administrare spatiile 
respective, conform anexei care face parte integranta din 
prezenta hotarâre. 



Art.2.  Schimbarea destinatiei   sau  profilului   activitatii  
desfasurate   în       spatiile   închiriate   se  poate  face  numai  cu 
aprobarea prealabila a administratorului spatiului, în vederea 
modificarii corespunzatoare a chiriei. 

 Art.3.  Sumele  obtinute   din   încasarea   chiriilor   
constituie venituri proprii ale bugetului Consiliului Judetean Olt, cu 
exceptia sumelor obtinute din închirierea unor spatii amplasate în 
incinta spitalelor de interes judetean, care se fac venituri ale 
bugetelor acestora. 
        Art.4.   Tarifele de baza pe metru patrat prevazute în anexa 
se aplica începând cu data de 01.01.2007, data la care îsi 
înceteaza aplicabilitatea orice prevederi contrare. 

Art.5.  Tarifele înscrise în contractele de închiriere aflate în 
derulare se înlocuiesc începând cu data de 01.01.2007 cu cele 
prezentate în anexa. 

Art.6.    Prezenta hotarâre se publica   în  presa   locala si se 
comunica Directiei Buget, Taxe – Impozite si Informatizare,  
Compartimentului Taxe – Impozite din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Judetean Olt, institutiilor si serviciilor publice 
subordonate, Directiei de Sanatate Publica Olt, Spitalului 
Judetean Slatina, Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicesti, 
Spitalului de Psihiatrie Schitu Greci, în vederea aducerii la 
îndeplinire si Institutiei Prefectului Judetului Olt.  
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