
 

 HOTĂRÂRE     
                                                  

privind  aprobarea concesionării  spațiilor din cadrul Dispensarului , care nu au fost vândute și 

care fac parte din domeniul privat al comunei Daia 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 3866 / 2012 

-raportul viceprimarului comunei Daia nr. 3869/ 2012 ; 

-raportul de avizare al comisiei pentru administrarea domeniului public și privat al 

comunei  și  juridice nr.4152 / 2012 

-prevederile art.14(2) din O.G.nr.124/1998 privind organizarea si functionarea 

cabinetelor  medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art.4 din Lg.nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările 

şi  completările ulterioare 

-prevederile art.36 ,alin.2 , lit.,,c,, alin.5 , lit.”b” , art. 121 ,alin. 1 din Legea nr.215/2001 

a  administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art. 20( 1), lit.,e ,, din Lg. nr.273/2006 privind finanţele locale,cu 

modificările  şi completările ulterioare 

-prevederile H.G.nr.884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete 

 medicale , cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile HCL Daia nr.64/31.08.2010 privind stabilirea nivelului minim al redevenței 

 pentru cabinetele medicale 

-prevederile art.6 din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia 

 publica și procesul-verbal nr. 3870 / 2012 

 

 In temeiul art.45, alin.1, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare 

 

H O T A R A Ş T E 

 

Art.1.(1) Se  aprobă  concesionarea spațiilor din cadrul Dispensarului , care nu au fost 

vândute și care fac parte din domeniul privat al comunei Daia ,pentru înființarea de 

cabinete medicale. 

 (2)Se aprobă  caietul de sarcini, instrucțiunile de organizare și desfășurare  a 

 procedurii de concesionare , instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare 

 a ofertelor, precum și documentația de atribuire , conform anexelor 1-4 ,care fac  parte 

 integrantă din prezenta hotărâre.   



Art.2.(1)Concesionarea se va face, prin licitație publică, în condițiile legii. 

 (2)Licitația va avea loc la 20 zile , după publicarea anunțului într-un ziar local  și prin 

afișare la sediul primăriei. 

 (3)Ofertele se vor depune până în preziua licitației , ora 16,00.Oferta câștigătoarea va fi 

oferta care va conține cea mai mare ofertă de  redevență . 

 

 

-2- 

 

 

 (4)Prețul de pornire al licitației va fi de 6 euro/m.p./an , plătibil în lei, la cursul  B.N.R. 

 (5)Taxa de achiziție a documentației va fi de 50 lei, iar taxa de participare la licitație  

 de 100 lei. 

 (6)Durata de concesionare a spațiului va fi de 15 ani de la semnarea contractului, care 

se poate prelungi , prin act adițional, cu acordul părților .  

 (7)Se împuternicește primarul comunei Daia să semneze contractul de concesiune . 

Art.3.Din comisia pentru evaluarea ofertelor vor face parte și : 

 1. Țepurlui Marin , consilier C.L.Daia 

 2.Iordache Ilie-Florin , consilier C.L.Daia  

Arrt.4.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul 

comunei Daia. 

.  

               
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, 

 GEORGETA VOINEA    NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DAIA, 28.09. 2012 

Nr. 23 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11  voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al 

comunai Daia 


