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HOTĂRÂRE
Privind aprobarea concesiunii unor camere în incinta Dispensarului Uman cu

destinația de cabinet stomatogic
Consiliul local al comunei Săveni, judetul Ialomita, examinand:
Cererea  d-rei  cererea  d-rei  UDUDUI  Mihaela  -  Roxana,  reprezentant  C.I.M.

UDUDUI MIHAELA, de concesionare a unei camere din incinta dispensarului uman cu
destinatia de cabinet medical stomatologic, înregistrata la Primaria comunei Săveni sub
nr. 727 din data de 18.02.2021,

Rapotul viceprimarului comunei înregistrat  sub nr. 775 din data de 22.02.2021
privind necesitatea apobării concesiunii;

Referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat sub nr. 711 din data de
19.02.2021 la Proiectul de hotărâre;

Avizul favorabil al comisiei nr. 1 – Agicultură, activități economico-financiare,
Amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism 

In conformitate cu:
Prevederile HGR nr. 884/3.06.2004 privind concesionarea unor spatii  cu destinatie de
cabinete medicale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7)
lit. a) și art. 196 alin.  (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul
Administrativ  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Consiliul  Local  al  Comunei
Săveni adoptă prezenta: 

 H O T Ă R Â R E
Art.1. Se  aprobă  concesionării  suprafetei de 32 mp, reprezentată de camerele P - 01,

P – 02 și P - 03 confom Planșelor aferente  Proiectului Tehnic,  din clădiea Dispensarului
Uman   catre  C.I.M.  UDUDUI  MIHAELA,  CIF  -  30331243,   reprezentată  prin  d-ra
UDUDUI Mihaela – Roxana, pentru o perioada de 15 ani , cu plata unei redevențe de 1
euro/mp/an în primii 5 ani din durata contractului, cu următorul program de funcționare:
Marți și Vineri în intervalul orar 09:00 – 16:00.

Art.2.- Schita spatiului concesionat se  va  anexa  contractului de concesiune.
Art. 3. -  Prezenta  hotărâre, adoptată cu respectarea art. 136 din OUG nr. 57/2019, se

comunică în termen de 10 zile lucrătoare Institutiei Prefectului pentru controlul legalitatii,
Primarului comunei, pentru a asigura aducerea la indeplinire, prin compartimentele de
specialitate din cadrul Primăriei comunei, se aduce la cunoștință publică prin afișare pe
site-ul instituției, www.comunasaveni.ro.

Președinte ședință,
Consilier, POPA Ștefan

     L.S.  _________________
    Contrasemnează,
    Secretar General al comunei Săveni, Jr. Burlacu Nicoleta

Adoptată  la Săveni,
Astăzi, 25.02.2021
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