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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
pentru 

 modificarea şi completarea HCL nr.141 din 19.12.2013 privind  
închirierea unor spaţii din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele  

pentru realizarea serviciilor medicale 
 

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

Analizând nota interna a Direcţiei Economice, Serviciul Impozite şi Taxe, înregistrată sub  
nr. 4012/04.02.2014, prin care s-au sesizat neconcordaţe între prevederile H.C.L. nr. 141/19.12.2013 privind 
închirierea unor spaţii din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor medicale şi 
suprafeţele reale ale spaţiilor medicale solicitate pentru închiriere, precum şi tariful de închiriere; 
            Având în vedere Avizele Comisiilor de specialitate;  

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c), alin.(5) lit.b);  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, republicătă, 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 modificarea şi completarea art. 1 din HCL nr. 141/2013 privind închirierea unor 

spaţii din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor medicale, care va avea următorul 
cuprins: „ Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a următoarelor spaţii, cu destinaţia de cabinete medicale 
din Policlinica Municipiului Săcele: 

- cabinet medical, situat la parter, în suprafaţă de 16,8 mp + 6,4 mp cotă parte din sală tratament, 
cabinet aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele;  

- cabinet medical, situat la parter în suprafaţă de 16,8 mp + 6,4 mp cotă parte din sală tratament, 
cabinet aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele;  

- cabinet medical, situat la parter, în suprafaţă de 11,9 mp + 6,4 mp cotă parte din sală tratament, 
cabinet aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele;  

- cabinet medical, situat la etaj, compus din 3 încăperi, cu următoarele suprafeţe: 16,8 mp şi  9,98 
mp – aflate în domeniul privat al Municipiului Săcele şi 16,8 mp - aflat în domeniul public al Municipiului 
Săcele; 

- cabinetul medical situat la parter, compus din două încăperi, în suprafaţă de 34,12 mp, cabinet 
aflat în domeniul public al Municipiului Săcele; 

- cabinetul unde a funcţionat laboratorul de analize medicale, compus din două încăperi, în 
suprafaţă de 34,12 mp, cabinet aflat în domeniul public al Municipiului Săcele; 
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-  cabinetul în care a funcţionat cabinetul O.R.L., compus din două încăperi, în suprafaţă de 33,6 
mp, cabinet aflat în domeniul public al Municipiului Săcele; 

- laborator analize medicale, compus din trei încăperi situate la etaj, în suprafaţă de  47,58  mp, 
cabinet aflat în domeniul public al Municipiului Săcele; 

      - fostul cabinet de gardă, situat la parter, compus din trei încăperi, în suprafaţă de 33,6 mp, cabinet 
aflat în domeniul public al Municipiului Săcele; 

- cotă parte de 1/2 de cabinet medical situat la etaj, în suprafaţă de 16,8 mp, cabinet aflat în 
domeniul privat al Municipiului Săcele; 

- cabinetul medical situat la etaj, în suprafaţă de 16,8 mp, cabinet aflat în domeniul public al 
Municipiului Săcele; 

- cabinet medical situat la etaj, compus din două încăperi, în suprafaţă de 33,6 mp, cabinet medical 
aflat în domeniul public al Municipiului Săcele. 

Art.2. Se aprobă modificarea şi completarea art. 2 din HCL nr. 141/2013 privind închirierea unor 
spaţii din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor medicale, care va avea următorul 
cuprins: „Se aprobă preţul de pornire la licitaţie pentru închiriere pentru anul 2013 de 13 lei/mp/lună, ulterior 
preţul de pornire la licitaţie pentru închiriere se va modifica conform hotărîrilor de stabilire a taxelor şi 
impozitelor locale”. 

Art. 3.  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 141/2013 privind închirierea unor spaţii din cadrul 
Policlinicii Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor medicale, rămân neschimbate. 

Art. 4.  Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
     PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                         CONTRASEMNAT 
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Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5  ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  18 voturi pentru 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL

