
 
 
 
 
                                                                        

 
HOTARÂRE 

 
         cu privire la  : 

- aprobarea   listei cu spatiile medicale care urmeaza a fi 
vândute pentru activitati medicale si /sau pentru activitati 
conexe actului medical ; 
- desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Olt în  
comisia pentru vânzarea spatiilor medicale; 

 - stabilire pret de vânzare spatii medicale. 
  

   Având în vedere: 
- Expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotarâre; 
- Raportul comun al Directiei Economice, Directiei Tehnice, 

Directiei pentru Administratie Publica, din cadrul aparatului propriu 
de specialitate al Consiliului Judetean Olt, nr.4796/ 20.07.2006 ; 

-Avizul nr.4915/25.07.2006 al Comisiei pentru cultura, 
învatamânt, activitatea stiintifica, sanatate si culte ; 

-Avizul nr. 4887/25.07.2006 al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finante, integrare europeana, administrarea 
domeniului public si privat al judetului ; 

-Avizul nr.4924/26.07.2006 al Comisiei pentru administratie 
publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului si relatii cu cetatenii ; 

-Avizul nr. 4926/26.07.2006 al Comisiei pentru munca, protectie 
sociala, activitati sportive si agrement ; 

- Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr. 102/23.09.2004 cu privire 
la trecerea spatiilor situate în Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 28 din 
domeniul public al jud. Olt în domeniul privat al acestuia si 
concesionarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale; 



   -Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/ 2005 privind 
vânzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor 
administrative- teritoriale, cu destinatie de cabinete medicale, 
precum si a spatiilor în care se desfasoara activitati conexe actului 
medical,   modificata si completata prin Legea nr. 236/2006. 

- Prevederile art.10, 104 alin.(4) lit. b) 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. (1).  Se aproba Lista  spatiilor medicale proprietate 

privata a judetului Olt, aflate în administrarea Consiliului Judetean 
Olt, care urmeaza sa fie vândute pentru activitati medicale si/sau 
pentru activitati conexe actului medical, conform Anexei 1. 

(2). Spatiile înscrise în Lista prevazuta la alin (1)  sunt 
identificate conform schitelor care constituie Anexele 2 si 3 la 
prezenta hotarâre. 

(3) Lista mentionata la art. 1 se afiseaza la sediul 
Consiliului Judetean Olt si se publica pe site-ul institutiei.  
 
Art. 2. Se desemneaza reprezentantii Consiliului Judetean Olt 

în Comisia pentru vânzarea spatiilor medicale prevazute la art. 1 
dupa cum urmeaza: 

-a). Membri titulari: 
    - Netcu Costinel - Sef serviciu Administrarea domeniului 
public si privat al judetului, Siguranta circulatiei si Protectia 
mediului de la  Consiliului Judetean Olt; 

              - Mitrica Irina – consilier superior la Consiliul Judetean Olt; 
- b). Membri supleanti:  

             - Purcarin Emil - consilier juridic principal la Consiliul 
Judetean Olt; 

- Mezdrea Ilie- referent superior în cadrul Consiliului 
Judetean Olt ; 



 
Art.3 Pretul de vânzare a spatiilor medicale se stabileste 

conform art. 8 alin. (1) si (2 ) din Ordonanta de urgenta  a 
Guvernului nr.110/2005, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 
236/2006. 

 
Art. 4. Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta 

hotarâre. 
 
Art.5. Prevederile contrare prezentei hotarâri îsi înceteaza 

aplicabilitatea.  
 
Art. 6. Prezenta hotarâre se publica în presa locala , se 

afiseaza la sediul Consiliului Judetean Olt si se comunica directiilor 
de specialitate, Arhitectului sef si Compartimentului  Audit Public 
Intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 
Olt, persoanelor nominalizate la art. 2 , pentru aducerea la 
îndeplinire, si Institutiei Prefectului- Judetul Olt. 
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