
                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                  HOTĂRÂREA nr.28 
                                                            din data 31 ianuarie 2018 

 

- privind  inchirierea  directă a unui spaţiu cu destinaţie  Cabinet medical  medicină de familie                

                           situat în Făgăraş str.1 Decembrie 1918  Bl.56  Ap.1 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  FĂGĂRAŞ , întrunit în şedinţă ordinară, 

     Având în vedere Referatul  Serviciului urbanism,cadastru şi energetic nr 39328/25.01.2018, prin 

care se propune închirierea  directă a unui spaţiu  cu destinaţie Cabinet medical medicină de familie situat  

în Făgăraş str.1 Decembrie 1918 Bl.56 Ap.1, 

     Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii,prognoze economico-sociale,buget fiannţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, Comisiei pentru servicii publice,pentru comerţ 

şi agricultură, Comisiei pentru administraţie publică locală,juridică,apărarea ordinii publice,respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti,problemele minorităţilor, 

    In conformitate cu prevederile  art.36 alin(5) lit.a  şi ale art.123 alin. 1  din Legea nr.215/2001, 

privind administraţia publică locală republicată, şi ale art.14 alin.1-2  din OG  nr.124  din 29.08.1998 , 

privind  organizarea şi  funcţionarea cabinetelor  medicale, 

        In temeiul art.45 alin.(3) din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

modificată și completată, 

 

                                                                      H O T Ă R Ă  Ş T E : 

 

            Art.1. Se aprobă  închirierea directă a spaţiului cu destinaţie Cabinet medical  medicină de familie 

situat în Făgăraş str.1 Decembrie 1918 Bl.56 Ap.1, in suprafaţă totală de 16,35 mp şi a cotei de 1/3 din 

elementele de uz comun:  sală tratament  de 8,34 mp, wc 4,13 mp, sală aşteptare 12,08 mp, hol  5,32 mp cu 

achitarea contravalorii utilităţilor, d-nei dr. MALENE NICOLETA ELENA, având CNP 2830514081813 

şi  CI seria BV nr.335945  eliberată la data de 09.04.2004, cu sediul profesional în Făgăraş, str.1Decembrie 

1918 Bl.56 Ap.1- medicul titular al cabinetului. 

 Art.2 Preţul de închiriere va fi de 1,1 lei/mp/lună, conform anexei nr.8 la HCL nr.89/29.05.2017 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru 2018.  

 



 

 

Art.3 Durata închirierii incepând cu data de 01.01.2018 până in data de 31.12.2019, cu posibilităţi de 

prelungire prin act adiţional. 

      Art.4-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului 

Făgăraș, prin  Serviciul urbanism, cadastru şi energetic. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ,  

           ŞUTEU MARILENA -DORINA                                Secretarul municipiului, 

                                                          LAURA ELENA GIUNCA 

 

 

 

 

 

 

 Hotărârea s-a adoptat cu 18 de voturi  pentru 

Consilieri in funcție - 19 

Consilieri prezenţi - 18 

 

 

 Prezenta hotărâre se comunică: 

 

1ex. dosarul de şedinţă 

1ex. colecţie 

1ex. Prefectură 

1ex. Primar 

1ex. Secretar 

1ex. Afişare 

1 ex.Compartimentul  de  urbanism,amenajare  teritoriului,energetic, 
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