CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
HOTĂRÂREA

NR. 65

Din 02 iulie 2015
Se aprobă concesionarea unui spațiu cu destinația de Cabinet
Medical, către Cabinet Medical Individual de medicină de familie dr.
Cosma Mircea Florian, spațiu în suprafață de 70,48 mp, situat pe str.
Nicolae Iorga , nr. 32, în incinta Dispensarului UMAN.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere referatul şi expunerea de motive, înregistrate la nr.
1993/2015 întocmite de dl. Jrs. Tirla Liviu, consilier juridic în cadrul
aparatului permanent de lucru al Primarului orașului Ștei, prin care propune
adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe concesionarea unui spațiu
cu destinația de Cabinet Medical.
Având în vedere cererea d-lui dr. Cosma Mircea Florian, înregistrată la
sediul Primăriei orașului Ștei sub nr. 1768/10.06.2015.
Având în vedere faptul că, a fost îndeplinită procedura legală
prevăzută de către Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația public, prin afișare la sediul Primăriei, afișare la afișierele din
oraș, afișare pe site-ul Primări,
În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr.124/1998 a Guvernului
României privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu
destinația de cabinete medicale,
Potrivit prevederilor Ordinului MAI nr. 299/2004 pentru aprobarea
modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii
Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de
cabinete medicale,
Luând în considerare Ordinul Ministerului sănătății nr. 1322/2006
privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor și metodologiei de
preluare a activității unui praxis existent,
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin (5), lit. b), alin. 6, lit. „a”, nr. 3,
art. 45, alin. (3), coroborat cu art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Ştei

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1- Se aprobă concesionarea unui spațiu cu destinația de Cabinet
Medical, către Cabinet Medical Individual de medicină de familie dr. Cosma
Mircea Florian, spațiu în suprafață de 70,48 mp, situat pe str. Nicolae Iorga ,
nr. 32, în incinta Dispensarului UMAN.

Art.2- Se aprobă durata concesiunii de 15 ani de la data încheierii
contractului cu posibilitatea prelungirii, conform legii.
Art.3- Se aprobă redevența anuală în cuantul de 1 euro/mp+TVA.
Art.4- Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul oraşului
Ştei, consilierul juridic al Consiliului Local, Ştei, Serviciul Contabilitate și
Serviciul UAT din cadrul Primăriei orașului Ștei
Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Consilierul juridic al Consiliului Local al oraşului
Ştei;
- Serviciul UAT;
- Serviciul Contabilitate;
- CMI dr. Cosma Mircea Florian;
- D.S.P. Bihor;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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