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CONSILIUL LOCAL SĂBĂOANI 

 

 

HOTĂRÂRE 

Nr.114/ 11.11.2022  

privind acordarea unor spații din imobilul „Dispensar Uman Sabaoani" în vederea 

funcționării Centrului de Permanență și aprobarea concesionării fără licitație publică 

  

Consiliul Local al Comunei Săbăoani, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

11/11/2022 legali constituită; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Săbăoani înregistrat cu nr. 14274/ 

11.11.2022; 

 - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

înregistrat cu nr. 14275/ 11.11.2022;  

-prevederile HG nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de 

cabinete medicale,  

-prevederile Legii nr. 273/2006 a finantelor publice locale, 

-prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,c", alin. (6), lit. ,,a" , alin. (7), lit. ,,c" din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ  

ln temeiul art. 139, alin. (2), lit. ,,c", alin. (6), lit. ,,a" si art. 196, alin. (1), lit. ,,a'' din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se acordă suprafața de 34,1 mp în folosință exclusivă și 87.01 mp în folosință 

comună din cladirea „Dispensar Uman Sabaoani", conform anexei la prezenta hotarare de 

consiliu, dupa cum urmeaza: 

 

- sala de asteptare și hol =  58, 05 mp  

- cabinet medical = 16,95 mp 

- sala de tratament = 17,15 mp  

- vestiar = 2.7 mp  

- grup sanitar personal =  2.6 mp  

- grup sanitar pacienti = 19.41 mp 

 

Art. 2. ( 1) - Se aproba concesionarea fara licitatie publica a spațiului necesar 

funcționării Centrului de Permanență din cadrul clădirii denumită „Dispensar Uman Sabaoani" 

aflat in domeniul public al comunei Sabaoani, cu redeventa de 1 Euro/ mp/ an, pe primii 5 ani, 

dupa cum urmeaza: 



 Cabinet medical și sală de tratament în suprafață de 34,10 mp în folosință exclusivă; 

 Pentru spațiile comune se va achita un procent de 39,19% din totalul cheltuielilor 

aferente utilităților și nu se achită redevență. 

Art.3. Se acordă spațiul necesar funcționării Centrului de Permanență către Cabinet 

Medical Individual Ciochina Mariana, CIF: 21490851, având calitatea de medic 

coordonator. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul și secretarul comunei. 

Art.5. Secretarul comunei ca comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului 

Județului Neamț pentru control și verificarea legalității, tuturor factorilor interesați și o va 

aduce la cunoștință publică. 

 

 

 

 

     Contrasemnează pentru legalitate, 

SECRETAR GENERAL, 

            EC. ROBU MARICICA                                           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                                                                                         CONSILIER, 

                                                                                          ANTOCI IOSIF 

 

 

Prezenta hotarare de consiliu a fost adoptata cu 17 voturi „pentru'', 0 ,impotriva" si 0  

abtineri. 

 


