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H O T Ă R Â R E  Nr.59 

privind :aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu 
destinaţia de cabinet medical situat în imobilul “BLOC DE  LOCUINTE”, 

din str. 1 DECEMBRIE, BLOC , proprietate privată a ora]ului B`ile Ol`ne]ti 
  

Consiliul Local al Orasului Baile Olanesti, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 20.10.2014, la care participa un  numar de 12 consilieri din totalul de 13 in 
functie, lipsă fiind motovat dl.consilier local Popa Titel; 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti prin 
care se propune concesionarea prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de 
cabinet medical situat în imobilul “BLOC DE  LOCUINTE”,din str. 1 
DECEMBRIE, BLOC  C sc.B,parter, 
având în vedere: 
-referatul de specialitate nr.10251/2014 întocmit de ing.Tatu Viorel; 
- avizul favorabil nr.191/21.02.2012 al Direcţiei de Sănătate Publică V@lcea cu 
privire la destina\ia spa\iilor, se poate trece la concesionarea acestora; 
- Raportul de evaluare a spa\iului [ntocmit de expert Covrescu Valerian; 
- prevederile art.9 lit. alin.(1 ]i 2), art.10 alin(1),art.(11 şi art.12) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică; 
- prevederile art.6 alin. (2), art.7, alin(1) şi alin. (2) din Hotărârea de Guvern 
nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică; 
     Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor locali prezen\i, 
respectiv voturi "pentru" = 9, abţineri =3-dl.consilier local Balaban Rodica, 
dl.consilier local Traşcă Flavius şi dna.consilier local Nicolăescu Sanda Lucia. 
      {n temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(2) lit.(b) ]i(c)  art.45 alin(3)şi art.115, alin.(1) 
lit.(b) şi din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,adopt` urm`toarea 

 
H O T ~ R A R E 

 
Art.1. - Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică, a unui spaţiu cu destinaţia de 
cabinet medical situat în imobilul “BLOC DE  LOCUINTE”,din str. 1 
DECEMBRIE, BLOC  C sc.B,parter, identificat potrivit anexei nr.1 şi destinat 
desfăşurării activităţii unui cabinet medical şi/sau desfăşurării unor activităţi conexe 
actului medical. 
Art.2. - Se aprobă studiul de oportunitate pentru concesionarea spaţiului cu destinaţia 
de cabinet medical, prevăzut la art.1, conform anexei nr.2. 
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Art.3. - Se aprobă Caietul de sarcini pentru concesionarea spaţiului cu destinaţia de 
cabinet medical, potrivit anexei nr.3. 
Art.4. - Concesionarea spaţiului mai sus menţionat se va face pe o perioadă de 10 
ani, iar în cazul concesionarilor ce îndeplinesc condiţiile în vederea pensionării până 
la vârsta legală de pensionare. 
Art.5. (1)- Nivelul minim al redevenţei care reprezintă şi preţul de pornire al licitatiei 
este de 16,5 euro/mp/an. 
(2) - Redevenţa obţinută prin concesionarea spaţiului prevăzut la art.1 se face venit la 
bugetul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 
Art.6. – Se aprobă Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de 
concesionare a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical prevăzute în anexa nr.4.                                         
Art.7. - Pentru evaluarea ofertelor în vederea concesionării spaţiului prevăzut la art.1 
se constituie o comisie formată din 5-7 membri, a cărei componenţă se aprobă de 
primarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti prin dispoziţie. 
Art.8. - Se aprobă Contractul cadru de concesiune prevăzut în anexa nr.5. 
Art.9. - Se mandatează primarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti ca în numele şi interesul 
autorităţii deliberative să semneze contractul de concesiune prevăzut la art.8. 
Art.10. - Anexele nr.1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
CMI nr.3. 
- suprafaţă utilă – 11,85 mp. 
- supraţă comună – 18,98 mp 
- suprafaţă totală – 30,82 mp 
         Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului, compartimentelor de specialitate din 
cadrul prim`riei, Institu\iei Prefectului jude\ului V@lcea ]i se aduce la cuno]tin\` 
public` prin afi]are. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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B`ile Ol`ne]ti, 20 octombrie  2014 


