JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIȘLAZ

HOTĂRÂRE
Privind concesionarea unui spațiu cu destinația de cabinet medical,situat în localitatea
Mișca,nr.380,comuna Chișlaz
Analizând Expunerea de motive nr.477/2 februarie 2018 a domnului Kosztandi
Mihai,primarul comunei,prin care propune concesionarea spațiului cu destinația de cabinet
medical situat în satul Mișca,nr.380,
Având în vedere raportul compartimentului de resort nr.478/2 februarie 2018 și
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Ținând seama de :
-Hotărârea Consiliului local nr.26/24 septembrie 2012 cu privire la actualizarea
redevenței pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale din comuna Chișlaz;
-Hotărârea Guvernului României nr.884/2004 privind concesionarea unor spații
cu destinația de cabinete medicale;
-Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,cu modificările și
completările ulterioare;
-art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al
acesteia;
-Ordinul comun al Ministerului Sănătă ții și Ministerului Administra ției și
Internelor nr.946/299/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune
încheiat în temeiul H.G.R.nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete
medicale;
În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(5) lit.b),art.45 alin.
(3), art.123 alin.(1) și ale art.115 alin.(1) lit.b din Legea administrației publice locale
nr.215/2001,republicată,cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul local al comunei Chișlaz,cu 12 voturi “pentru” din numărul total de 13
consilieri în funcție și 12 consilieri prezenți :
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1.-Se aprobă trecerea în proprietatea privată a comunei Chișlaz a spa țiilor
medicale situate în localitatea Mișca,nr.administrativ 380,amplasate după cum urmează:
a)pe nr.cadastral 50777-C1 în suprafață construită desfășurată de 272 mp ;
b)pe nr.cadastral 50777-C2 în suprafață construită desfășurată de 176 mp.
Art.2.-Se aprobă concesionarea directă a unui spa țiu cu destina ția de cabinet
medical situat în satul Mișca,nr.380,comuna Chișlaz,în suprafață de 45 mp, amplasat pe
nr.cadastral 50777-C1 ,către doamna Erdei Daniela Simona,medic titular al Cabinetului Medical
Individual dr.Erdei Daniela-Simona.

Art.3.-Redevența este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului local nr.26 din 24
septembrie 2012,respectiv de 1 euro/mp/lună,care se indexează anual cu indicele de inflație
comunicat de Institutul Național de Statistică.
Art.4.-Durata concesiunii este de 15 ani,cu posibilitatea de prelungire prin acordul
părților pentru o perioadă de cel mult jumătate din perioada sa inițială.
Art.5.-a)Se împuternice ște primarul comunei Chi șlaz,domnul Kosztandi Mihai,să
semneze contractul de concesiune .
b)Contractul de concesiune va fi încheiat în conformitate cu contractulcadru aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății și ministerului Administra ției și
Internelor nr.946/299/2004.
Art.6.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează:
-domnul Kosztandi Mihai,primarul comunei;
-doamna Tamaș Simona Florina,consilier urbanism și achiziții publice.
Art.7.-Hotărârea se publică pe pagina oficială de internet a comunei și se
comunică:
-Instituției Prefectului-județul Bihor;
-persoanelor numite la art.5 din prezenta.
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