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HOTĂRÂREA NR. 43/31.07.2018 

privind aprobarea înființării și închirierii  spațiului  în suprafață de 50 mp. în incinta Școlii Groșani  

pentru funcționarea unui cabinet medical uman     

 

 

  Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în şedinţă ordinară ; 

  Având în vedere expunerea de motive  nr. 3550/20.07.2018  a d-lui Banzea I. și referatul 

nr. 3551/20.07.2018 întocmit de secretarul comunei  

  Văzând Procesul verbal nr. 3703/30.07.2018 de selecție a ofertelor , prin care  oferta dr. 

Ungureanu Rodica Cosmina Debora   a fost declarată câștigătoare cu o valoare a chiriei  de 70   lei  

(15 euro )/lunar 

  Ţinând cont de  avizele favorabile ale comisiilor de specialitate , 

 În baza  Legii nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată  , art.123  , 

Consiliile locale  hotărăsc ca bunurile  ce aparțin domeniului public sau privat  să fie închiriate prin 

licitație publică  organizată în condițiile legii  și art.36 alin.   (6) ,lit.a ,pct.6   din Legea  nr.215/2001 

privind Administraţia Publică Locală republicată  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), 

consiliul local: asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes local privind: sănătatea; 
  În baza   art.45 ,alin.3 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală  

republicată ,cu modificările şi completările ulterioare   :       

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

 

Art.1 Se aprobă  înființarea și  închirierea  spațiului  în suprafață de 50 mp. în incinta  

Școlii Groșani pentru funcționarea unui cabinet medical uman   către  dr. Ungureanu Rodica  Cosmina  

Debora . 

  Art.2 Durata închirierii este de 5 ani  ,începând cu 01.08.2018 ,cu posibilitatea 

prelungirii prin acordul părților . 

  Art.3  Chiria este în cuantum de 15 euro /spațiu/lună ,iar plata se va face în lei la cursul 

BNR de la data efectuării plății . 

Art.4   Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă 

publică comunicată  primarului, persoanelor interesate  şi Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru 

control legalitate. 

 

Dată astăzi :31.07.2018   

 

 

 Preşedinte de şedinţă                                  Contrasemnează 

 Floroiu Laurențiu-Bogdan                                                                 Secretar  

                          Boboc Remus Eduard 

 

             Nr.consilieri prezenţi : 13 

  Nr. Voturi  -   pentru  : 13 

          -împotrivă :0 


