
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               

HOTĂRÂRE 
 
cu privire la: stabilire redevenţă pentru concesionarea unor spaţii cu destinaţia 
de cabinete medicale 
 
 
Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 8835/21.10.2009 cu privire la proiectul de  hotărâre 
nr. 8836/21.10.2009 ; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 102/2004 cu privire la concesionarea 
unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale; 
- Raportul de evaluare  întocmit de S.C. PROEV AMD S.R.L. cu privire la 
„estimarea valorii de piaţă a spaţiilor medicale (cabinete medici de familie)”, 
înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 8248/30.09.2009; 
- Contractele de concesiune  încheiate la data de 01.10.2004 între Consiliul 
Judeţean Olt în calitate de concedenţ şi medicii de familie în calitate de 
concesionari;  
- Raportul comun  nr. 8838/21.10.2009 al Direcţiei Contabilitate – Financiar, 
Administrativ, Direcţiei Buget – Finanţe şi Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul  nr. 8991/28.10.2009 al Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii; 
- Raportul nr. 9004/28.10.2009 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, 
activitatea ştiinţifică, sănătate şi culte; 
- Raportul nr. 9020/28.10.2009 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, 
activităţi sportive  şi de agrement; 
- Raportul nr. 9051/28.10.2009 al Comisiei pentru studii   economico - sociale, 
buget - finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului; 



- Prevederile H.G. nr. 884/2004  privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia 
de cabinete medicale. 
 

În temeiul prevederilor art.97 alin(1) din Legea Administra ţiei Publice 
Locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
Consiliul Jude ţean Olt  adopt ă prezenta  h o t ă r â r e  : 
 
Art .1. Începând cu data de 01.10.2009 se stabileşte nivelul minim al redevenţei 
pentru spaţiile cu destinaţie de cabinete medicale concesionate la data de 
01.10.2004, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art. 2. Se aprobă raportul de evaluare  întocmit de S.C. PROEV AMD S.R.L. cu 
privire la „estimarea valorii de piaţă a spaţiilor medicale (cabinete medici de 
familie)”, înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 8248/30.09.2009. 
 
Art. 3.  Prevederile contrare prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 
   
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcţiei 
Contabilitate – Financiar, Administrativ, Direcţiei Buget – Finanţe din cadrul  
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Olt. 
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