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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 
privind darea in folosinta gratuita pe perioada determinata a unor spatii din cadrul  

Policlinicii Municipiului Sacele pentru realizarea serviciilor medicale  

 

 Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara în data de  23.05.2013. 

Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului urbanism si amenajarea 

teritoriului, înregistrat cu nr.16690 din data de 16.05.2013 prin care s-a propus darea in folosinta gratuita pana la data de 31.12.2013 a 

unor cabinete medicale din Policlinica Municipiului Sacele, catre: 

- dr. Nania Daniela -Magdalena– reprezentant legal al CMMF « dr. Nania Daniela », cabinetul medical, situat la parter, compus din 

doua incaperi, pentru desfasurarea activitatii de medicina de familie si ecografie. 

- dr. Rosculet Emilia Mirela – reprezentant legal al CMMF « dr. Rosculet Emilia Mirela», fostul cabinet de oftalmologie, situat in 

Policlinica Municipiului Sacele, la etaj, pentru desfasurarea activitatii de medicina de familie. 

- dr. Godri Maria-Magdolna -  reprezentant legal al CMMF « dr. Godri Maria-Magdolna » fostul cabinet de garda, situat la parter, 

compus din 3 incaperi, pentru desfasurarea activitatii de medicina de familie. 

- dr. med. Zaharia Ioan Cristinel, reprezentant legal al CMMF « dr. med. Zaharia Ioan Cristinel », cota parte de 1/2 din cabinet, care a 

apartinut d-nei dr. Mosoiu Liliana, pentru desfasurarea activitatii de medicina de familie. 

- dr. Petruta Claudia-Flavia –medic specialist medicina interna, cabinetul medical situat la etaj in care a functionat cabinetul de 

ginecologie si sala de tratamente. 

- dr. Craciun Teodora-Rodica – medic primar pediatru, spatiul de la etajul 1 in care a functionat cabinetul de chirurgie, compus din 

trei incaperi. 

 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 

ulterioare, ale Ordinului nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului, O.G. nr. 124/1998 cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

În temeiul art.10, art. 36, al. (1), alin. 2, lit.”c”, alin. 6, lit.a, pct.3, alin. 9, al art.124 si al art. 45 din  Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1.  Se aproba, darea in folosinta gratuita pana la data de 31.12.2013 a unor cabinete medicale din Policlinica 

Municipiului Sacele, catre: 

- dr. Nania Daniela -Magdalena– reprezentant legal al CMMF « dr. Nania Daniela », cabinetul medical, situat la parter, compus din 

doua incaperi, pentru desfasurarea activitatii de medicina de familie si ecografie. 

- dr. Rosculet Emilia Mirela – reprezentant legal al CMMF « dr. Rosculet Emilia Mirela», fostul cabinet de oftalmologie, situat in 

Policlinica Municipiului Sacele, la etaj, pentru desfasurarea activitatii de medicina de familie. 

- dr. Godri Maria-Magdolna -  reprezentant legal al CMMF « dr. Godri Maria-Magdolna » fostul cabinet de garda, situat la parter, 

compus din 3 incaperi, pentru desfasurarea activitatii de medicina de familie. 

- dr. med. Zaharia Ioan Cristinel, reprezentant legal al CMMF « dr. med. Zaharia Ioan Cristinel », cota parte de 1/2 din cabinet, care a 

apartinut d-nei dr. Mosoiu Liliana, pentru desfasurarea activitatii de medicina de familie. 

- dr. Petruta Claudia-Flavia –medic specialist medicina interna, cabinetul medical situat la etaj in care a functionat cabinetul de 

ginecologie si sala de tratamente. 

- dr. Craciun Teodora-Rodica – medic primar pediatru, spatiul de la etajul 1 in care a functionat cabinetul de chirurgie, compus din 

trei incaperi. 

Art. 2.  Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari orice dispozitie contrara se revoca. 

Art. 3.  Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                              CONTRASEMNAT  

                CONSILIER                                                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

ING. VOICESCU NICOLETA TEONIA                                                                            CJ. ANDRONIC MARIA  

 

 

Intocmit: C.J. NECULA  GETA 

Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  13  ex 

Hotararea a fost adoptata:  cu unanimitate de voturi 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 19 



 

  
- 1 ex. Institutia Prefectului Judetului Brasov 

- 1 ex. Dosar colectie 

- 1 ex. Dosar sedinta 

- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Birou Autoritate Tutelara  

- 1 ex. Directia Economica 

- 1 ex. Serv. Urbanism, Amenajare teritoriu 

- 1 ex. dr. Nania Daniela –Magdalena 

- 1 ex. dr. Rosculet Emilia Mirela 

- 1 ex. dr. Godri Maria-Magdolna 

- 1 ex. dr. med. Zaharia Ioan Cristinel 

- 1 ex. dr. Petruta Claudia-Flavia 

- 1 ex. dr. Craciun Teodora-Rodica 

 


