ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI PERŞINARI
Nr…………… /………………………...

ANUNŢ
PRIVIND ELABORAREA DE PROIECTE
DE HOTĂRÂRI
În conformitate cu prevederile art.6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa publică:
PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI INIŢIAZĂ
HOTĂRÂRE:

URMĂTORUL PROIECT DE

Proiect de hotărâre privind însuşirea propunerii de concesionare a unui spaţiu din
cadrul Dispensarului Uman Perşinari, în vederea deschiderii unui cabinet stomatologic.
Prezentul anunţ este însoţit de referatul de aprobare privind necesitatea adoptării hotărârii
precum şi de textul complet al proiectului de hotărâre.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâri mai sus menţionate pot
fi trimise, în scris, la sediul Primăriei comunei Perşinari, prin poştă, sau depuse direct, până pe data
de16.05.2011, orele 16,00 .
Persoane de contact secretar Iancu Corina Beatrice şi consilier juridic Gheorghe Preda
Gabriela Mariana.

PRIMAR,
Marian BUNEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA PERŞINARI
PRIMAR

Nr. 2009/03.05.2011

REFERAT
cu privire la proiectul de hotărâre privind însuşirea propunerii de concesionare
a unui spaţiu din cadrul Dispensarului Uman Perşinari,
în vederea deschiderii unui cabinet stomatologic

Având în vedere prevederile art. 69 alin. (1), şi anume „concesionarea are loc la iniţiativa
concedentului sau ca urmare a unei propuneri însuşite de acesta”, precum şi art. 10, alin. (2) „concedentul
este obligat ca într-un termen de 30 de zile de la însuşirea propunerii de concesionare formulată de
persoana interesată, să procedeze la întocmirea studiului de oportunitate”, precum şi faptul că din partea
domnului Savu Mihail Adrain, medic dentist cu autorizaţie de liberă practică a venit propunerea de
concesionare a unui spaţiu în cadrul Dispensarului Medical Uman, în vederea desfăşurării unei ctivităţi de
medicină dentară şi ţinând cont de faptul că acest lucru este un lucru benefic pentru cetăţenii comunei,
întrucât la acest moment în comuna noastră nu funcţionează un cabinet stomatologic, cât şi faptul că din
punct de vedere financiar, redevenţa ce urmează a se încasa, va fi sursă de venit la bugetul local, propun
Consiliului Local Perşinari trebuie să adopte o însuşirea propunerii de concesionare a unui spaţiu din
cadrul Dispensarului Uman Perşinari, în vederea deschiderii unui cabinet stomatologic.

PRIMAR,

Marian BUNEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA PERŞINARI
PRIMAR
Nr. 2009/03.05.2011

Vizat pentru legalitate
Secretar,
Corina-Beatrice Iancu

PROIECT DE HOTARARE
privind însuşirea propunerii de concesionare a unui spaţiu din cadrul Dispensarului Uman
Perşinari, în vederea deschiderii unui cabinet stomatologic
PRIMARUL COMUNEI PERSINARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA;
Având în vedere:
-prevederile art. 9 alin. (1) din OG. nr. 54/2006 din OUG
nr. 54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 36 alin. 2, lit. c)şi alin. 5 , lit. b, punctul 2 şi art. 123 alin. (2)din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile HCL nr. 29/19.06.2006 privind închirierea unui spaţiu aferent Dispensarului Uman
Perşinari cu destinaţia „Punct farmaceutic”;
-prevederile HCL nr. 39/25.09.2006 pricind aprobarea spaţiilor proprietate privată a comunei
Perşinari cu destinaţia de cabinete medicale;
-referatul de aprobare întocmit de către domnul primar Marian Bunea, înregistrat sub nr.
2008/03.05.2011;
-raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. …………….2011;
-raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Perşinari ;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
PROPUN:
Art.1 – Consiliul Local al comunei Perşinari îşi însuşeşte propunerea de concesionare a unui
spaţiu, şi anume o încăpere, respectiv 1/3 hol şi 1/3 baie din cadrul Dispensarului Uman Perşinari, în
vederea înfiinţării unui cabinet stomatologic.la prezenta hotărâre.
Art.2 – Se obligă primarul comunei Perşinari, prin intermediul aparatului de specialitate să
procedeze la întocmirea unui studiu de oportunitate, precum şi la elaborarea caietului de sarcini în termen
de 30 de zile de la data prezentei hotărâri, studiu de oportunitate şi caiet de sarcini ce le va prezenta spre
analiză şi aprobare Consiliului Local al comunei Perşinari.
Art. 3-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se ocupă primarul comunei Perşinari, iar cu
înregistrarea şi comunicarea prezentei hotărâri se obligă secretarul Iancu Corina-Beatrice.

PRIMAR,
Marian BUNEA

