
  

 

 

HOTĂRÂREA NR. 31/12.08.2021 

privind închirierea cabinetului medical  50,27 mp. C.M.I. DR. CÎRSTEA GEORGETA  

 

Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință extraordinară ; 

  Având în vedere : 

-referatul de aprobare nr. 4325/09.08.2021 întocmit de către dl. primar Banzea Ion în calitate de 
inițiator și  raportul de specialitate nr. 4326/09.08.2021 întocmit de secretarul general  ; 

- raportul procedurii  nr. 4044/22.07.2021 încheiat cu ocazia evaluării ofertelor în vederea atribuirii 

contractelor de închiriere spații medicale și farmacie ; 

- prevederile art. 129 ,alin.2 ,lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ potrivit căruia 
,,Consiliul Local   exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei ” 

- dispozițiile art. 332-art.348 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ   ; 

- avizul favorabil al secretarului general al comunei și al comisiilor de specialitate nr.1 și nr. 2 ale 

Consiliului Local; 

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit.g din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. – Se aprobă    închirierea cabinetului medical  cu suprafața de 50,27 mp. C.M.I. DR. 

CÎRSTEA GEORGETA având datele de identificare din Anexa nr. 1. 

Art. 2. – Durata închirierii este de 5 ani ,cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților . 

Art. 3. – Chiria este în cuantum de 160 lei /lună.  

Art. 4. – Cu aducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se împuternicește primarul comunei . 

Art. 5. - Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. - Prezenta hotărâre va fi înaintată factorilor interesati, primarului comunei Poienarii de 

Muscel, Instituţiei Prefectului- Judeţul Argeş, în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi adusă 

la cunoştinţă publică prin afișare pe pagina de internet a primăriei Poienarii de Muscel prin grija 

secretarului general al comunei Poienarii de Muscel.                                                                                                        

 
Dată astăzi :12.08.2021   

                      Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 

  Bălălău Nicolae                                                             Secretar general 

            Boboc Remus Eduard 



 
 
 
 
 

                                                                                                               Anexa nr.1  
                                                                                                                                  la H.C.L. nr. 31/12.08.2021 

 
 

Datele de identificare ale cabinetului medical  din clădirea P+1 care aparține domeniului 
public al U.A.T. Poienarii de Muscel 
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                      Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 

  Bălălău Nicolae                                                             Secretar general 

            Boboc Remus Eduard 

                      

Nr. 
crt. 

Locație Bunurile materiale de închiriat 
Domeniul de 

activitate 

1. 

Clădire cabinete 
medicale și 

farmacie 
Comuna Poienarii 

de Muscel, Sat 
Poienari, str. 
Principală, 
 nr. 390 B  

1. Cabinet medical S= 50,27 mp compus din: 
- Cabinet consultații - 15 mp 
- Sală tratamente - 14 mp 

- Total 29 mp 

Spațiu comun 1/3 
- Spațiu asteptare - 14,8 mp 
- Wc - 28 mp 

- Total 42,8 mp 

Spațiu comun 1/5 
- Hol - 30 mp 
- Centrală termică - 5 mp 

- Total 35 mp 

Cabinet medical 
uman 


