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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
 

privind închirierea unui spaţiu din cadrul 
Policlinicii Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor medicale 

 
 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.02.2014 

Analizând cererea nr. 2305/21.01.2014 a S.C. POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID S.A. cu 
sediul în Municipiul Braşov, str. Livada Vulturului nr.10, prin care s-a solicitat închirierea unui spaţiu situat la 
parterul Policlinicii Municipiului Săcele, în suprafaţă de 43 mp, spaţiu în care a funcţionat secţia de 
“Sterilizare”, înscris în CF nr. 430 Săcele, sub nr.top.7141/1/1/1/1/1/1/11, nr.cad.1116-C1-11; 

Văzând Avizele Comisiilor de specialitate; 
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c), alin.(5) lit. b); art.123, alin. (1) şi alin. (2); al art. 45, alin. 

(3); al art. 115 alin. (1) lit. b) şi al art. 117 lit. a) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 43 şi art. 47 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 35 din 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, a spaţiului aflat în domeniul public al Municipiului 
Săcele, în suprafaţă de 43 mp, situat la parterul Policlinicii Municipiului Săcele, înscris în CF nr. 430 Săcele, 
sub nr. top.7141/1/1/1/1/1/1/11, nr.cad.1116-C1-11. 

Art.2. Se aprobă preţul minim de pornire la licitaţie pentru închiriere de 13 lei/mp/lună, conform 
H.C.L.  nr.137/19.12.2013. 

Art. 3.  O dată cu intrarea în vigoare a prezentei, orice prevedere contrară se abrogă. 
Art. 4.  Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 
     PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                         CONTRASEMNAT 
                   CONSILIER                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
EC.  ONACĂ ION DANIEL                                   C.J.  BUZATU ADRIANA 
 
 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6 ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  19 voturi pentru 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 19 
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