
 
 
 
 
 
 

 
 

 
             

 
HOTĂRÂRE 

 
cu privire la aprobare închiriere prin licitaţie publică, a unui spaţiu  din domeniul public 
al judeţului Olt        
 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 11618/19.11.2013 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
11619/19.11.2013;  
- Adresa comună a medicilor de familie (dr. Răileanu Emilia, dr. Dimitriu Aurelia, dr. 
Curta Mioara, dr. Uţă Leonard, dr. Rusu Carmen) înregistrată la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr. 10729/24.10.2013; 
- Raportul comun nr. 11620/19.11.2013 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi Direcţiei 
Economice, Buget - Finanţe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 11898/26.11.2013 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Raportul nr. 11925/27.11.2013 al Comisiei pentru studii   economico - sociale, buget - 
finanţe, integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului; 
- Raportul nr. 11927/27.11.2013 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate ştiinţifică, 
sănătate, familie, protecţie copii şi culte; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/2001 cu privire la însuşirea de către Consiliul 
Judeţean Olt a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Olt; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 105/25.10.2007 cu privire la modificarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Olt;  
- Hotărârea Guvernului României nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Prevederile art. 91 alin.(1) lit.c), alin.(4) lit.a) şi art.123 alin.(1) şi (2) din Legea 
Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
       În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 
215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Olt  adoptă prezenta  h o t ă r â r e: 
 
       Art.1. (1). Se aprobă închirierea prin licitaţie publică, în condiţiile legii, a unui spaţiu din 
imobilul „Policlinica Veche” situat în municipiul Slatina, str. Aleea Tineretului, nr. 1, jud. Olt, 
aflat în domeniul public al judeţului Olt, având datele de identificare prezentate în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



                 (2). Închirierea spaţiului menţionat la alin.(1) se face cu destinaţia de depozit 
arhivă - cabinete  medici de familie. 
 
      Art.2. Spaţiul prevăzut la art.1 se închiriază pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de 
prelungire.  
 
      Art.3.  Preţul de pornire al licitaţiei va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Judeţean Olt 
nr. 165/2012 cu privire la stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru 
spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţe, aflate în domeniul public 
sau privat al judeţului, pentru anul 2013. 
 
      Art.4. Predarea – primirea spaţiului se va face pe bază de protocol încheiat între 
Consiliul Judeţean Olt, în calitate de proprietar şi adjudecatarul licitaţiei, prin grija Direcţiei 
Economice, Buget – Finanţe şi Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Serviciul Administrarea 
Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi 
Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt. 
   
     Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în 
vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului 
- Judeţul Olt.  

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 
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