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HOTĂRÂREA nr.207  
din data de 30 iulie 2019

privind atribuirea in folosinţa gratuita către Direcţia De Sanatate Publica A Judeţului Braşov, a spaţiului in 
suprafaţa de 132 mp, din suprafaţa totala de 2253 mp, înscrisa in C.F. nr. 104991 -  imobil aflat in proprietatea 

publica a Municipiului Fagaras, situat in incinta spitalului „ Dr.Aurel Tulbure” -  Pavilion Boli Infectioase, 
compus din 3 incaperi (2 birouri, 1 depozit de păstrare a vaccinurilor, grup sanitar si hol) in scopul desfăşurării 

activitatii pentru asigurarea si supravegherea sanatatii populaţiei din zona Fagaras, str.D-na Stanca, nr.93,
j ud. Braşov

CONSILIUL LOCAL AL M U N IC IP IU LU I FĂGĂRAŞ, în trun it în şedinţă ordinara,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr. 57376/1/29.07.2019 si Raportul 
Compartiment Resort al Compartimentului Administrare Clădiri, Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire Contracte nr. 
57376/29.07.2019, privind atribuirea in folosinţa gratuita către Direcţia De Sanatate Publica A Judeţului 
Braşov, a spaţiului in suprafaţa de 132 mp, din suprafaţa totala de 2253 mp, înscrisa in C.F. nr. 104991 -  imobil 
aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, situat in incinta spitalului „ Dr.Aurel Tulbure” -  Pavilion 
Boli Infectioase, compus din 3 incaperi (2 birouri, 1 depozit de păstrare a vaccinurilor, grup sanitar si hol) in scopul 
desfăşurării activitatii pentru asigurarea si supravegherea sanatatii populaţiei den zana Fagaras, str.D-na Stanca, 
nr.93, jud.Braşov,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, precum şi al Comisiei pentru administraţia 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor,

Având in vedere Ordinul nr. 954 din 08.12.1998 privind organizarea constituirii direcţiilor de sanatate 
publica,

Ţinând seama de prevederile art.129, alin 2, lit.c, alin.6, lit. a, art. 139, alin.3, art.196 alin 1 lit.a, art.197, 
art.198, alin 1 si 2 si art.243, alini, lit.a, art. 108 lit.d, art.286, art.349-353 din Ordonanţa de Urgenta nr.57/2019 
privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art 1. Se aproba atribuirea in folosinţa gratuita către, - Direcţia De Sanatate Publica A Judeţului 
Braşov, a spaţiului in suprafaţa de 132 mp, din suprafaţa totala de 2253 mp, înscrisa in C.F. nr. 104991 -  imobil 
aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, situat in incinta spitalului „ Dr.Aurel Tulbure” -  Pavilion 
Boli Infectioase, compus din 3 incaperi (2 birouri, 1 depozit de păstrare a vaccinurilor, grup sanitar si hol) in scopul 
desfăşurării activitatii pentru asigurarea si supravegherea sanatatii populaţiei den zana Fagaras, str.D-na Stanca, 
nr.93, jud.Braşov, conform planului de situaţie, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba Contractul de comodat, prevăzut la art.l, anexa nr.l parte integranta din prezenta 
hotarare.

Art. 3. închirierea se aproba pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire prin Act adiţional cu 
jumătate din perioada aprobată iniţial, urmând ca după perioada menţionată în actul adiţional, închirierea să fie 
supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Făgăraş si Consiliul Local Fagaras isi rezerva dreptul de a rezilia 
acest contract, oricând interesul public impune acest lucru prin notificare in scopul eliberării spaţiului in termen de 
30 zile.

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


Art. 4. Amenajarea spaţiului va fi asigurata de către Direcţia De Sanatate Publica A Judeţului Braşov, 
a pe cheltuiala sa. La expirarea perioadei de atribuire, spaţiul va fi predat Municipiului Fagaras fara vreo alta 
pretenţie privind recuperarea sumelor investite in amenajare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului 
Fagăraş, prin Compartimentului Administrare Clădiri, Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire Contracte.

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru , - abţineri, - impotriva 
Consilieri in funcţie-19 
Consilieri prezenţi -17

Prezenta hotărâre se comunică:
1 ex. Dosar şedinţă 
1 ex. Colecţie 
1 ex. Prefectură 
1 ex. Primar 
1 ex. Secretar
1 ex. Direcţia Buget-Finanţe
1 ex. Compartimentului Administrare Clădiri, Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire Contracte 
1 ex. Direcţia De Sanatate Publica A Judeţului Braşov 
1 ex. Spitalul Municipal „ Dr.Aurel Tulbure” Făgăraş
1 ex. Compartiment Evenimente Publice, Informare cetăţeni şi Registratură
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