ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea concesionării cabinetelor medicale
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa de îndată,
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului de specialitate
şi raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Bănia,
Având în vedere că spațiile cu destinație de cabinete medicale de pe raza comunei Bănia nu a fost
vândute până în prezent în condițiile OUG nr. 68 din 28 mai 2008 privind vanzarea spatiilor proprietate
privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a
spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical;
Văzând prevederile art. 2, art. 4, art. 15 din H.G. nr. 884 din 3 iunie 2004 publicată în MO nr. 526 din
10 iunie 2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi Ordinul comun
nr. 299 din 20 iulie 2004 al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nr. 946 din 21 iulie 2004 al Ministerului
Sănătăţii pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat in temeiul Hotărârii
Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinaţia de cabinete medicale.
In baza prevederilor art. 36 al.2 lit. ,,d”, al.(6) lit. ,,a” pct.3, art. 45 și art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1 - Se aproba concesionarea cabinetelor medicale de pe raza comunei Bănia, fără licitaţie
publică, în condiţiile prevăzute de HG nr. 884/2004, medicilor titulari ai cabinetelor medicale din comuna
Bănia, în sistem tura/contratura,
Art.2 - Se împuterniceşte primarul comunei, d-nul Bălan Silvestru pentru a reprezenta consiliul local
în calitatea sa de concedent, pentru încheierea contractului de concesiune prevăzut la art. 1 cu medicii titulari
ai cabinetelor medicale, în calitate de concesionari.
Art. 3– Pentru primi 5 ani de la data încheierii contractului de concesiune, redevenţa se stabileşte la
1 Euro/m.p./an şi se face venit la bugetul local.
Art. 4 - Prezenta hotărâre se va publica pe pagina www.primariabania.ro și se va comunica
Instituției Prefectului județului Caraş-Severin.
Bănia la 12.11.2012
Nr.70.
PREȘEDINTE DEȘEDINȚĂ
Ciortuz Păun
Contrasemnează
Secretar
Pavel Marin

