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    ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.19 

                                  din 31 01 2008 

 
 privind concesionarea  fără   licitaţie publică, doamnei Duţoiu Elena Silvia,   cabinetul 

medical  individual  cu suprafaţa exclusivă de 11,27  mp şi suprafaţa de 12,8  mp 

reprezentând cota parte indiviză din suprafaţa în folosinţă comună totală a imobilului, pe 

durata de 3  ani şi 8  luni, începând cu 1 02 2008 şi până la data de 1 10 2011, cu 

specialitatea stomatologie, amplasat la parterul imobilului Stomatologie, situat în Galaţi, 

cartier Mazepa I, str. Al Lăpuşneanu nr.28 A. 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:30/21 01 2008 

 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 01 

2008;  

 Având în vedere expunerea de motive nr.5546/21 01 2008,  a iniţiatorului- Primarul 

municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr.5548/21 01 2008, al Direcţiei 

Economice şi  al Direcţiei Gestiunea Patrimoniului; 

 Având în vedere raportul de avizare al  comisiei de buget finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului; 

 Având în vedere prevederile HG nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu  

destinaţia de cabinete medicale; 
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 Având în vedere prevederile HCL nr.53/10 02 2005 privind trecerea din folosinţa  

gratuită a  Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi în administrarea Consiliului 

Local al municipiului Galaţi a spaţiilor în care funcţionează cabinetele medicale; 

           Având în vedere prevederile HCL nr.54/10 02 2005 privind trecerea din domeniul  

public al municipiului Galaţi în domeniul privat al municipiului Galaţi a unor imobile  în  

care funcţionează cabinetele medicale; 

            Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c”  din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată; 

În temeiul art. 45, alin. 1  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , 

republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
  

 

  Art.1 – Se aprobă concesionarea  fără   licitaţie publică, doamnei Duţoiu Elena 

Silvia,   cabinetul medical  individual  cu suprafaţa exclusivă de 11,27  mp şi suprafaţa de 

12,8  mp reprezentând cota parte indiviză din suprafaţa în folosinţă comună totală a 

imobilului, pe durata de 3  ani şi 8  luni, începând cu 1 02 2008 şi până la data de 1 10 

2011, cu specialitatea stomatologie, amplasat la parterul imobilului Stomatologie, situat în 

Galaţi, cartier Mazepa I, str. Al Lăpuşneanu nr.28 A. 

  Cabinetul medical  este individualizat în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 

  Art.2  - Redevenţa este de 1 euro mp/an pentru primii 5 ani, atât pentru spaţiul de 

folosinţă exclusivă cât şi pentru spaţiul de folosinţă comună, în cabinet funcţionând în 

contratură doi medici, redevenţa se va achita pentru jumătate din suprafaţa exclusivă şi 

jumătate din suprafaţa în folosinţă comună. 

 

 Art.3 – Contractul de concesiune se încheie în forma prevăzută de Ordinul 

Ministerului Sănătăţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor nr. 946/299/2004. 
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Art.4- Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art.5– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei   hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă 

      Manoliu Mihai 
 
 
 
 
 

Contrasemnează 

Secretarul municipiului Galaţi 

                                                                    Grigore Matei 
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