ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI

HOTĂRÂREA
nr. 28/11.03.2015
privind concesionarea fara licitatie publica a unui spatiu medical din imobilul
Dispensar uman Cataloi
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară,
legal constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei si
avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile:
- H.G. nr. 884/2004, privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete
medicale, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se poate realiza
concesionarea directă, fără licitatie conform unui studiu de piaţă privind redeventa;
- art. 14 alin. (1) şi (2) ale Ordonanţei nr. 124/1998 privind organizarea şi
funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin 2, litera ”c”coroborat cu alin. 5 ,lit. “a” art. 45, alin. 3 şi
art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
modificata si completata ulterior,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se aprobă concesionarea, pe o durată de 15 ani, fără licitaţie publică a spaţiului în
suprafaţă de 30,70 m.p. din imobilul Dispensar uman Cataloi, aflat în domeniul privat al
comunei Frecatei, dlui dr. Dobre Catalin.
Art. 2 Se insuseste Raportul de evaluare nr. 23/28.02.2015 intocmit de catre evaluator
autorizat Geambazu Dumitru si se aproba si se stabileste cuantumul redeventei, pentru
concesionarea spatiului in suprafata de 30,70 m.p., la suma de 107 lei/luna.
Art. 3 Se împuterniceşte primarul comunei Frecatei, judeţul Tulcea, în vederea semnării
contractului de concesiune.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, medicului mentionat la art. 1, Institutiei Prefectului Tulcea şi se publică pe siteul Primariei Frecatei.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind
prezenţi 13 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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