
ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂVENI
Str. Patriarh Miron Cristea nr. 34, CP: 927205, tel./ fax: 0243.278.012/ 0243.278.299,

e-mail: primariasaveni@yahoo.com

      H O T Ă R Â R E
privind aprobarea organizării procedurilor de licitație publică în vederea concesionării unor

camere în incinta Dispensarului Uman, a studiului de oportunitate, documentației de atribuire,
caietului de sarcini și stabilirea nivelului minim al redevenței

Primarul  comunei Săveni, judetul Ialomita, analizând:
Finalizarea lucrărilor de modernizara pentru clădirea dispensarului uman precum și necesitatea

creșterii calității vieții locuitorilor din comuna Săveni;
Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre nr. 27 din data de 11.05.2021 înregistrat sub nr.

2096 din 11.05.2021
Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2212 din 17.05.2021;
Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor  art. 129, art. 302-  art. 331 din OUG  57/ 2019  privind Codul

Administrativ cu modificările și completările ulterioare, aprobă prezenta:

H  OTĂRÂRE

Art. 1.  - Se  aprobă organizarea pocedurilor de licitație publică în vederea atribuirii contractelor
de concesiune  pentru camerele  din incinta  Dispensarului  Uman  cu destinația:  cabinet  medical  de
specialitate, cabinet stomatologic, locuință de serviciu, etc., conform Anexei nr. 1, parte integrantă din
prezenta Hotărâre.

Art. 2  -  Se aprobă nivelului minim al redevenței în cuantum de 4,5  lei/ mp/ lună.
Art. 3. – Se aprobă Studiul de oportunitate, a caietul de sarcini și  instrucțiunile pentru ofertanți

prezentate  în Anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4 parți  integrante din prezenta Hotărâre.
Art. 4.- 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.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, SULICA TOMA
L.S._________________________

                Contrasemnează,
      Secretarul general al comunei,  jr. Burlacu   Nicoleta
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