
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTARÂRE 
 

cu privire la cesionarea Contractului de concesiune nr. 7368/01.10.2004 
 

Având în vedere: 
 

- Expunerea de motive nr. 7900/19.08.2014 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 
7901/19.08.2014; 
- Adresa nr. 433/08.04.2014 a S.C. Cabinet Medical dr. Spiridon Marian S.R.L., înregistrată 
la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 3523/09.04.2014; 
- Cererea doamnei dr. Vârşă Oana Roxana, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
7874/19.08.2014;  
- Contractul de concesiune nr. 7368/01.10.2004 încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi S.C. 
Cabinet Medical Spiridon Marian S.R.L.; 
- Contract de vânzare de Praxis Medical, încheiat între Spiridon Marian reprezentant legal al 
Cabinetului Medical dr. Spiridon Marian, în calitate de vânzător şi Vârşă Oana Roxana medic 
specialist în medicină de familie, în calitate de cumpărător, prin Încheiere de Autentificare nr. 
149/12.02.2014 la Notar Public Camelia-Mihaela Tobescu; 
- Raportul Direcţiei Tehnice si Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt nr. 7902/19.08.2014; 
- Raportul Comisiei  pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement nr. 
8121/27.08.2014; 
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 8122/27.08.2014; 
- Raportul Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanţe, integrare 
europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr. 8175/27.08.2014; 
- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură nr. 8194/27.08.2014; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 102/23.09.2004 cu privire la concesionarea unor 
spaţii cu destinaţia de cabinete medicale; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 156/26.11.2009 cu privire la stabilire redevenţă 
pentru concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale; 
- Prevederile Hotarârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu 
destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare; 



- Prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1322/2006 privind aprobarea 
normelor de stabilire a criteriilor şi metodologiei de preluare a activităţii unui praxis existent; 
- Prevederile art.1316 - 1323 din Codul Civil republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.c) şi art.97 alin.(1) din Legea Administratiei 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). Se aprobă cesionarea Contractului de Concesiune nr. 7368/01.10.2004 şi a 

Actului adiţional din data de 01.08.2009, încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi S.C. Cabinet 
Medical Spiridon Marian S.R.L., către medic specialist Medicină de Familie Vârşă Oana 
Roxana. 
                 (2). Spaţiul care face obiectul Contractului de Concesiune cesionat, în suprafaţă 
totală de 38,85 m.p. este format din camerele cu nr. 25 şi 26 şi este situat în imobilul Policlinica 
Veche din municipiul Slatina, str. Aleea Tineretului nr. 1 (fostă str. Ecaterina Teodoroiu nr. 28), 
jud. Olt. 
 

Art.2. Contractul de cesiune se va încheia pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 
01.10.2014 pâna la data de 01.10.2019.  
 

Art.3. În termen de 10 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, părţile contractante, 
respectiv cedentul şi cesionarul, vor încheia la notariat în formă autentică, contractul de cesiune 
a contractului de concesiune prevăzut la art.1. 
 

Art.4. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 102/23.09.2004 cu privire la 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, se modifică în mod 
corespunzător.  
 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunica Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Cabinet 
medical Dr. Spiridon Marian şi doamnei Vârşă Oana Roxana, în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
 
 

PREŞEDINTE 
              Paul STĂNESCU 
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