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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

 
privind aprobarea Caietului de sarcini  şi a Contractului – cadru pentru  închirierea prin licitaţie 

publică a unor spaţii cu destinaţia de  cabinete medicale  din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele  
 

        Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.05.2014, 

Având în vedere necesitatea reglementării procedurii de închiriere a spaţiilor cu destinaţie de cabinete 
medicale din Policlinica Municipiului Săcele, a punerii în aplicare a prevederilor H.C.L. nr 141/19.12.2013, 
privind închirierea unor spaţii din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor 
medicale, modificată prin H.C.L. nr 20 /27.03.2014, pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr.141 din 
19.12.2013 privind închirierea unor spaţii din cadrul Policlinicii Municipiului Sacele pentru realizarea 
serviciilor medicale şi H.C.L. nr. 45/17.04.2014, pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr. 20/20.02.2014 
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.141 din 19.12.2013 privind închirierea unor spaţii din cadrul 
Policlinicii Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor medicale, 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18123/19.04.2014 al Biroului Urbanism, Patrimoniu şi  
Avizele Comisiilor de specialitate; 

Având în vedere art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
modificată şi completată,  

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b); art. 45, alin. (3); al art. 115 alin. (1) lit. b)  şi 
al art. 117 lit. a) şi al  art. 123 alin. (1), (2), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. Se aprobă  Caietul de sarcini   pentru  închirierea, prin licitaţie public, a unor spaţii cu destinaţia 
de  cabinete medicale  din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele,, conform anexei 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aproba Contractul – cadru de închiriere a unor spaţii cu destinaţia de cabinet medicale din 
cadrul Policlinicii Municipiului Săcele, conform  anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se mandatează Primarul Municipiului Săcele pentru semnarea contractelor de închiriere, a 
actelor adiţionale şi a documentelor aferente procedurilor de închiriere 

Art. 4.  Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5 ex. 
Hotărârea a fost adoptată:   17 voturi pentru  
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 17 
 



 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 
 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex. Biroul Urbanism, Patrimoniu 

 


