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. 13
din 24. 02. 2022.
privind : aprobarea concesionarii si incheierea contractului de
concesiune pentru spatiile cu destinatia de cabinete medicale,
situate in comuna Foltesti, judetul Galati.
Initiator : Moraru Laurentiu Gigi - primarul comunei Foltesti, judetul Galati.
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului 809/17.02.2022.
Consiliul local al comunei Foltesti, judetul Galati, intrunit in sedinta
ordinara din 24.02.2022.
Avand in vedere Referatul de aprobare a dlui Moraru Laurentiu Gigi primarul comunei Foltesti, judetul Galati, inregistrata sub nr. 810/17.02.2022.
Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort,
inregistrat sub nr. 811 din 17.02. 2022.
Avand in vedere Avizele comisiilor de specialitate .
Avand in vedere cererea dnei Toropoc Adina, medic stomatolog care
solicita concesionarea unui spatiu din cadrul CMI. Foltesti, inregistrata sub
nr. 757 din 16.02.2022 .
Avand in vedere HCL nr. 12 din 17.02.2021 privind aprobarea tarifelor
actualizate pentru spatiile concesionate / inchiriate 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 concesionarea spatiului cu destinatia de cabinet
medical, situat in sat Foltesti, comuna Foltesti, judetul Galati, conform anexei
nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2. – Redeventa datorata va fi conform hotararilor consiliului local de
aprobare a tarifelor pentru spatiile concesionate / inchiriate, la care se adauga
indicele de inflatie (indicele preţurilor de consum) comunicat de Institutul
Naţional de Statistică.
Art.3. - 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.4. – Se imputerniceste Primarul comunei Foltesti sa semneze
contractul de concesiune pentru spatiile cu destinatia de cabinete medicale .
Art.5. - 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,
IURASCU GINA MARIANA
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