ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
Adresa : comuna Foltesti, judetul Galati, 807130
Tel: 0236/346006; Fax: 0236/346041
E-mail: primariafoltesti@yahoo.com
H O T A R A R E A NR. 12
din 17. 02. 2021.
privind : aprobarea tarifelor actualizate pentru spatiile concesionate /
inchiriate din cadrul Dispensarului Medical al comunei Foltesti,
judetul Galati.
___________________________________________________________________________
Initiator : Moraru Laurentiu Gigi - primarul comunei Foltesti, judetul Galati.
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului 736/11.02.2021.
Consiliul local al comunei Foltesti, judetul Galati, intrunit in sedinta
ordinara din 17. 02. 2021.
Avand in vedere Referatul de aprobare al dlui Moraru Laurentiu Gigi primarul comunei Foltesti, judetul Galati, inregistrata sub nr. 737/11.02.2021.
Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort,
inregistrat sub nr. 738 din 11.02. 2021.
Avand in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate .
Avand in vedere raportul (nr. 06/01.02.2021)
de evaluare pentru
determinarea chiriei de piata pentru spatiile cu destinatie de cabinete medicale
si farmacie, aflate in cadrul Dispensarului Medical, proprietate publica a UAT
Foltesti, judetul Galati.
Avand in vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.c, coroborate cu ale alin.(6)
lit.a, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ .
In baza art.139 alin.(3) lit.g din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ .
HOTARASTE

:

Art.1. – (1) Se aproba tarifele actualizate pentru spatiile concesionate /
inchiriate din cadrul Dispensarului Medical al comunei Foltesti, conform
anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare .
(2) Tarifelor prezentate in anexa nr. 1 si care sunt cuprinse in raportul
de evaluare nr. 06 din 01.02.2021, pentru determinarea chiriei de piata pentru
spatiile cu destinatie de cabinete medicale si farmacie, aflate in cadrul
Dispensarului Medical, proprietate publica a UAT Foltesti, judetul Galati, li se
adauga anual indicele de inflatie (indicele preţurilor de consum) comunicat de
Institutul Naţional de Statistică.
Art.2. – Compartimentul financiar – contabil, impozite si taxe din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Foltesti, va calcula si va
intocmi noile contracte de concesiune / inchiriere sau actele aditionale ce vor
cuprinde noile tarife, pana cel tarziu 28.02.2021 sau odata cu prelungirea
contractului, care vor fi aduse la cunostinta concesionarilor/chiriasilor .
Art.3. – Se imputerniceste Primarul comunei Foltesti sa semneze
contractele de concesiune / inchiriere sau actele aditionale de modificare a
contractelor de concesiune / inchiriere pentru spatiile descrise in anexa nr.1.
Art.4. - Prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului - judetul
Galati, va fi facuta publica prin grija secretarului comunei Foltesti prin afisare,
iar de aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei, raspunde primarul
comunei Foltesti.
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