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. 40
din 22. 09. 2021.
privind : incetarea contractului de concesiune nr. 2955 din 25.06.2015
incheiat cu dl. Balta Bogdan Constantin pentru spatiile cu
destinatia de cabinete medicale, situate in comuna Foltesti, judetul
Galati si incheierea unui nou contract.
___________________________________________________________________________
Initiator : Moraru Laurentiu Gigi - primarul comunei Foltesti, judetul Galati.
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului 5758/10.09.2021.
Consiliul local al comunei Foltesti, judetul Galati, intrunit in sedinta
ordinara din 22.09.2021.
Avand in vedere Referatul de aprobare a dlui Moraru Laurentiu Gigi primarul
comunei
Foltesti,
judetul
Galati,
inregistrata
sub
nr.
5879/16.09.2021.
Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort,
inregistrat sub nr. 5880 din 16.09. 2021.
Avand in vedere Avizele comisiilor de specialitate .
Avand in vedere cererea dlui Virgiliu Popa, medic de familie care solicita
concesionarea unui spatiu din cadrul Cabinetului medical din comuna Foltesti,
inregistrata sub nr. 5554 din 01.09.2021 .
Avand in vedere acordurile de vointa ale dlor Balta Bogdan Constantin si
Popa Virgiliu prin care sunt de acord sa imparta spatiile puse la dispozitie in
regim de tura-contratura, privind impartirea timpului de folosinta a spatiului .
Avand in vedere H.C.L. nr. 12 din 17.02.2021 privind aprobarea tarifelor
actualizate ptr. spatiile concesionate/inchiriate din cadrul Dispensarului
medical al comunei Foltesti, judetul Galati.
Avand in vedere H.C.L nr. 30 din 08.06.2021 privind diminuarea
redeventei ptr. spatiile concesionate din cadrul Dispensarului medical al
comunei Foltesti, judetul Galati.

Avand in vedere prevederile art.2 - 4 din H.G. nr. 884/2004 privind
concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale si a prevederilor
Ordinului nr. 946/299/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al
contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr.
884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale
.
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. – Se aproba incetarea contractului de concesiune nr. 2955 din
25.06.2015, incheiat cu dl. Balta Bogdan Constantin pentru spatiile cu
destinatia de cabinete medicale, situate in comuna Foltesti, judetul Galati,
conform acordului acestuia, incepand cu data de 30.09.2021.
Art.2. – Se aproba concesionarea si incheierea contractului de
concesiune pentru spatiile cu destinatia de cabinete medicale, situate in
comuna Foltesti, judetul Galati, conform anexei nr.1 care face parte integranta
din prezenta hotarare .
Art.3. – Redeventa este de 448 lei/luna, la care se adauga indicele de
inflatie (indicele preţurilor de consum) comunicat de Institutul Naţional de
Statistică.
Art.4. - Compartimentul financiar – contabil, impozite si taxe din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Foltesti, va calcula, incasa si
va aduce la cunostinta concesionarului, sumele finale ce urmeaza a fi platite
pentru fiecare luna .
Art.5. – Se imputerniceste Primarul comunei Foltesti sa semneze
contractul de concesiune pentru spatiile cu destinatia de cabinete medicale .
Art.6. - 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.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
HOROI ANINA GEORGIANA

CONTRASEMNAT SECRETAR,
MARIAN CILICHIDREANU

