
ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE

privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al orasului Piatra Olt a unui spatiu
in suprafata de29,29 mp.din imobilul ,,Fost sediu cladire financiar", in scopul

concesionarii fara licitatie publica cu destinatia de cabinet medical

Consiliul Local al orasului Piatra Olt
Avdnd in vedere:

- Raportul de specialitate al Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, nr. 17077122.06.2015
cu propunerea de aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al orasului Piatra Olt a

unui spatiu din imobilul,,Fost sediu cladire financiar", in scopul concesionarii fara licitatie publica cu
destinatia de cabinet medical;
- adresa nr.16777115.06.2015, emisa de medic Ursu Anca solicita folosinta in comun a spatiului in
suprafata de 29,29 mp. din incinta cladirii ,,Fost sediu cladire financiar" spatiu arondat ca punct de
lucru in orasul Piatra Olt, strada Florilor, nr. 1 .

-Prevederile art. 10, alin (2) din Legea nr.27311998 privind bunurile proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art.l4 din O.G.nr.12411998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale,
republicata;
- Hotararea Guvernului Romaniei nr.225312004 privind transmiterea unui imobil din domeniul
public al statului si din administrarea llinisterului Finantelor Publice-Directia Generala a Finantelor
Publice Olt in domeniul public al orasulr.ri Piatra Olt si in administrarea Consiliului Local al orasului
Piatra Olt;
-Raportul comisiei de inventariere a bunurilor care apartin domeniului public al orasului Piatra Olt,
nr. 17124123.06.2015
-Hotararea Consiliului Local nr. 45119.11.2014, privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al orasului Piatra Olt, poz. nr.l25
-Prevederile art. 36(2) lit. c , din Legea nr.2l5l200l privind ACministratia Publica Locala,
republicata modificata si completata;

Raportul Comisiei Economice Administrarea Domeniului Public si rivat din cadrul Consiliului
LocalPiatraOlt

In temeiul prevederilor art.45(3) si art.115 din Legea nr.2l5l200l privind administratia publica
locala,republicata, modificata si completata



HOTARASTE

Art.1. Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Piatra Olt a unei parti
din imobilul ,,Fost sediu cladire financiar", in suprafata de 29,29 mp. situat din orasul Piatra Olt, str.
Florilor, nr.1, in scopul concesionarii fara licitatie publica cu destinatia de cabinet medical.

Art.2. Terenul si cladirea inscrise in hotarare nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului
de proprietate private sau de restituire, in temeiul actelor normative cu character special privind
fondul funciar, respectiv cele care reglementeaza regimul juridic al imobilelor preluate abuziv de
statul roman in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu este grevat de sarcini, nu face obiectul
vreunui litigiu, si nu face parte din rezerya comisiei locale de fond funciar.

Art.3.- Primarul oragului Piatra Olt va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot5r6ri.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica
-lnstitutiei Prefectului -j udetul
-Primarului orasului Piatra Olt
-Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Piatra Olt
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