
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

Cu privire la aprobare achiziţionare de servicii juridice de către Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slatina 

 
 
 

Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 9485/18.10.2012 cu privire la proiectul de 

hotărâre nr. 9486/18.10.2012; 
-  Adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr. 17276/09.08.2012 

înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 7049/13.08.2012 prin care 
solicită achiziţionarea serviciului de reprezentare în instanţă; 

- Adresa Consiliului Judeţean Olt nr. 7049/13.09.2012 prin care 
solicită Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina un raport detaliat din care să 
rezulte complexitatea cazurilor pentru care este necesară reprezentarea în 
instanţă printr-un cabinet de avocatură; 

- Raportul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr. 
20037/18.09.2012 înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
8335/18.09.2012; 

- Raportul nr.9487/18.10.2012 al Direcţiei Buget- Finanţe şi 
Serviciului Juridic- Contencios; 

-   Raportul nr.9676/23.10.2012 Comisiei pentru cultură, învăţământ, 
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte; 
           - Raportul nr.9682/23.10.2012 al Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică. apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi 
relaţii cu cetăţenii; 
            -  Raportul nr.9686/23.10.2012 al Comisiei pentru studii economico- 
sociale, buget- finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului; 

-    Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 91/24.06.2010 cu 
privire la aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al unor 



unităţi sanitare publice de la Direcţia  de Sănătate Publică Olt la Consiliul 
Judeţean Olt; 

- Prevederile art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative; 

 
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. d). alin.5 lit. a) pct. 3 şi ale 

art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE:  
 
Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de asistenţă şi de 

reprezentare, în condiţiile legii, de către Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, pentru susţinerea intereselor unităţii spitaliceşti respective în litigiile 
cu domnul Dumitrescu Gheorghe şi cu S.C. GB INDCO S.R.L. 

 
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget –Finanţe, 

Serviciului Juridic- Contencios din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt. 
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