
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

               
               

HOTĂRÂRE 
cu privire la: schimbarea titularului dreptului de administrare a  unui spa ţiu situat într-un 
imobil proprietate public ă a jude ţului Olt  
 
Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 2869/24.03.2011 cu privire la proiectul de  hotărâre nr. 
2870/24.03.2011; 
- Adresa nr. 138/16.03.2011 a Ordinului Asisten ţilor Medicali Generali şti, Moaşelor şi 
Asisten ţilor Medicali din România – Filiala Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr. 2735/22.03.2011 ; 
- Adresa nr. 1549/02.03.2011 a Spitalului de Pneumoft iziologie Scornice şti, înregistrată 
la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 2735/22.03.2011 ; 
- Raportul comun  nr. 2871/24.03.2011al Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice şi 
Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 3004/29.03.2011 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii 
publice şi comerţ; 
- Raportul nr. 3005/29.03.2011 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive  şi de agrement; 
- Raportul nr. 3006/29.03.2011 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, 
sănătate şi culte; 
- Raportul  nr. 3008/29.03.2011 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 3014/29.03.2011 al Comisiei pentru studii   economico - sociale, buget - 
finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 60/27.05.2004   cu privire la darea în 
administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean a terenurilor şi clădirilor în care 
acestea îşi desfăşoară activitatea;  
- Hotărârea Guvernului României nr.32/2003  privind transmiterea unui imobil în 
proprietatea publică a judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt; 
- Prevederile art. 71  din Ordonan ţa de Urgen ţă a Guvernului nr. 144/2008  privind 
exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de 
asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; 
- Prevederile  art.91 alin.(1) lit.c) şi art.123 alin.(1) din Legea Administra ţiei Publice 
Locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



- Prevederile art.12 din Legea nr. 213/1998  privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 307/2006  privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările 
ulterioare, 
 

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. (1). Se aprobă transmiterea unui spaţiu situat în imobilul Spitalul de 
Pneumoftiziologie Scorniceşti, proprietate publică a judeţului Olt, din administrarea Spitalului 
de Pneumoftiziologie Scorniceşti în administrarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Filiala Olt. 
                    (2). Spaţiul prevăzut la alin.(1) este amplasat în corpul A, etaj I din cadrul 
Ambulatoriului integrat al spitalului, anume locaţia „Sala de Şedinţe”, cu o suprafaţă de 90 
mp din care 49 mp sala de şedinţe şi 41 mp terasă. 
                    (3). Darea în administrare se face pentru amenajarea unei săli de curs destinată 
pregătirii profesionale a asistenţilor medicali, cu privire la educaţia medicală continuă şi alte 
manifestări de natură medicală.     
          (4). Spaţiul prevăzut la alin.(1) va fi folosit în continuare şi de către  Spitalul de 
Pneumoftiziologie Scorniceşti pentru activităţile specifice Consiliului de Administraţie şi 
Comitetului Director. 
 
        Art.2.  (1).  Titularul dreptului de administrare poate să posede, să folosească bunul şi 
să dispună de acesta, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre şi prin protocolul de 
predare - primire. 
                    (2). În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă titularul acestui 
drept va sta în nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, 
titularul dreptului de administrare are obIigaţia să arate instanţei cine este titularul dreptului 
de proprietate potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. 
                    (3). Titularul dreptutui de administrare răspunde în condiţiile legii, pentru 
prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii.  
 
        Art.3.   (1).  Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România – Filiala Olt va suporta cheltuielile de întreţinere, reparaţii, modernizări ale spaţiului 
prevăzut la art.1, precum şi plata utilităţilor aferente.  
                     (2). Recompartimentarea şi modificarea spaţiului se poate efectua numai cu 
acordul Consiliului Judeţean Olt  şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea şi 
avizarea construcţiilor. 
        Art.4. Nerespectarea de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România – Filiala Olt a condiţiilor şi obligaţiilor de exercitare a 
dreptului de administrare, îndreptăţeşte Consiliul Judeţean Olt la revocarea acestuia. 
        Art.5.  Predarea – primirea spaţiului se va face pe bază de protocol încheiat între 
Consiliul Judeţean Olt în calitate de proprietar, prin grija Direcţiei Tehnice şi Investiţii - 
Serviciul Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Transport Judeţean, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România – Filiala Olt, în termen de 15 zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 



         Art.6. (1).  Prin protocolul de predare – primire se vor stabili răspunderile ce revin 
Consiliului Judeţean Olt şi Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali din România – Filiala Olt, în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor, 
conform prevederilor Legii nr. 307/2006. 
                    (2). Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România – Filiala Olt şi Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti colaborează pentru 
îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din  Legea nr. 307/2006, în vederea asigurării măsurilor de 
apărare împotriva incendiilor pentru întregul imobil.   
         Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Serviciul 
Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Transport Judeţean şi Direcţiei Economice, din cadrul  
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Ordinului Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Filiala Olt, Spitalului de 
Pneumoftiziologie Scorniceşti, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului 
Judeţean  şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  
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