MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI
- CONSILIUL LOCAL –
HOTĂRÂREA NR.43
Privind închirierea unui spaţiu cu destinația de cabinet medical/cabinet
activități conexe actului medical
Consiliul local al municipiului Drăgăşani întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 28.05.2020, la care participă un număr de 13 consilieri, din totalul de 19
consilieri în funcţie;
Văzând că, prin votul majorităţii, dl. consilier, Parpală Dumitru, a fost ales
preşedinte de şedintă ;
Luând în dezbatere referatul de aprobare al Primarului municipiului Drăgăşani
înregistrată sub nr. 15387 din 26.05.2020 şi raportul de specialitate al Direcţiei
Servicii Publice Drăgăşani, înregistrat sub nr. 15388 din 26.05.2020, prin care se
propune închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinația de cabinet
medical/cabinet activități conexe actului medical, în suprafață de 104,96 m.p., care
aparţine domeniului privat al localităţii, situat în municipiul Drăgăşani, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 408, în incinta Policlinicii Municipale – corp nou - parter;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
municipiului, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ, al Comisiei
pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de
agrement şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
şi liniştii publice, prin care se propune adoptarea proiectului de hotărâre şi avizul de
legalitate dat de secretarul municipiului proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.
15521/26.05. 2020;
În baza Titlului IX, Capitolul V – Contractul de locaţiune din Legea
nr.278/2009 privind Codul Civil – republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art.14 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 124 din 29 august 1998
privind organizarea si funcţionarea cabinetelor – republicată, cu modificările și
completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 527 din 29 iulie 1999
pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale, ale art. 129 alin.(2) lit.c) și
d), alin.(6) lit.b) și alin.(7) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr
de 13 voturi “pentru”, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:

Art.1. (1) Se însușește Raportul de evaluare a proprietății imobiliare – Cabinet
Medical – situată în localitatea Drăgășani, clădire policinică, strada Tudor
Vladimirescu, nr.408, parter, județul Vâlcea, anexa nr.1la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinația de cabinet
medical/cabinet activități conexe actului medical, în suprafață de 104,96 m.p., care
aparţine domeniului privat al localităţii, situat în municipiul Drăgăşani, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 408, în incinta Policlinicii Municipale – corp nou - parter, identificat
conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Preţul de pornire a licitaţiei este de 1.016 lei/lună, pasul de licitare de 101,6
lei/lună, preţul documentaţiei pentru licitaţie este de 54 lei, taxa de participare la
licitaţie este de 60 lei, iar garanţia de participare este de 1.016 lei.
(4) Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă 10 ani, cu
posibilitatea de prelungire prin act adiţional.
Art. 2. Se aprobă caietul de sarcini, regulamentul licitaţiei şi contractul cadru de închiriere, conform anexelor nr. 3, 4 şi 5, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. Primarul municipiului Drăgăşani va asigura ducerea la îndeplinire
a prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul municipiului Drăgăşani o va transmite
Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare.
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