
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.   31 /2020
PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII FARA LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI 
CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

TOMESTI: DISPENSAR UMAN TOMESTI

Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;
            Analizand :
- Proiectul de hotărâre nr. 27  din 29.04. 2020 initiat de catre primarul comunei Tomesti, dl. Vasiu Adrian-
Viorel ,   privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a imobilului  ce apartine domeniului privat al 
unitatii administrativ-teritoriale Tomesti :Dispensar uman Tomesti
-  Referatul  de aprobare  nr.  3/27  din 29.04.2020 a  primarului  comunei  Tomesti,  cu privire  la  aprobarea
concesionarii  fara  licitatie  publica  a  imobilului  ce  apartine  domeniului  privat  al  unitatii  administrativ-
teritoriale Tomesti :Dispensar uman Tomesti ; 
- Cererea Dr.Tomodan Lavinia Mirona , medic de familie al locuitorilor comunei Tomesti , inregistrata la
sediul Primariei comunei tomesti sub nr. 237 din 06.02.2020 prin care solicita concesionarea Dispensarului
uman Tomesti ; 

   In baza raportului compartimentului de resort nr.  4/27 din 29.04.2020 precum si in baza avizului
favorabil  al  comisiei   de  specialitate  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-sociale,  buget,  finante,
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului,
servicii si comert din cadrul Consiliului local nr. 5/91 din 27.05.2020,  al avizului favorabil al  comisiei de
specialitate  pentru administratie  publica  locala,  juridica,  apararea  ordinii  si  linistei  publice,  a  drepturilor
cetatenilor  nr.   5/92   din  27.05.2020,   precum  si  avizul  favorabil  al comisiei   de  specialitate  pentru
invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement nr. 5/93 din 27.04.2020 ;

     În conformitate cu prevederile:
- art.2, art.3 alin.2 lit.c , art.4 si art.5 din Hotararea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor
spatii cu destinatia de cabinete medicale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- In baza Ordinului Ministerul Sanatatii, MAI nr.946/299/2004 din 21 iulie 2004 pentru aprobarea 
modelului-cadru al contractului de concesiune incheiat in temeiul Hotararii Guvernului nr. 884/2004 privind 
concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale ; 
                 În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin.(2) lit.c, alin.(6), lit.b, alin.(7), lit.c , art.315 și art.362 alin.1  
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
                 În temeiul art. 139 alin.(2) și 196, alin.(1), lit.a din OUGnr.57/2019 privind Codul Administrativ 
cu modificarile si completarile ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1.(1). Se aproba  concesionarea, pe o perioadă de 15 ani,  fara licitatie publica a imobilului ce 
apartine domeniului privat al unitatii administrativ-teritoriale Tomesti :Dispensar uman Tomesti către 
medicul de familie dr. Tomodan Lavinia Mirona .
(2). Clădirea Dispensarului uman Tomesti este edificata pe terenul situat in intravilanul localitatii 
Tomesti  conform CF nr 60886 Tomesti  .
(3). Suprafaţa pentru desfasurarea activitatii este de 31,08 mp .
(4). Valoarea redeventei anuale este de 303 euro/an conform Raportului de evaluare privind stabilirea 
valorii de concesionare a spatiului cu destinatia de Dispensar Uman Tomesti, intocmit de catre evaluator  
autorizat Dusan Gheorghe –Adrian PFA. 



      Art.2. Se împuternicește primarul comunei Tomești, dl. Vasiu Adrian-Viorel, pentru semnarea 
contractul de concesiune, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
      Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi  potrivit  Legii  contenciosului 
administrativ- Legea nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
      Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului, judeţul Hunedoara ;
- Primarului comunei Tomesti ;
- Compartimentului buget, finante, din cadrul Primăriei Tomesti ;
- Dr. Tomodan Lavinia Mirona .

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZA
              Florea Dorin-Florin                                                                  SECRETAR GENERAL,

                                    Giurgiu Sanda 

      

  Tomesti , 28.05.2020

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber ,  cvorumul fiind de: ___9___ voturi
„pentru” ; -  voturi „împotrivă”,  - “abţineri”.


