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    HOTĂRÂREA       Nr.  38                                                                          Data: 29.09.2016 
 

 
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

 
privind închirierea a două spații cu destinaţia de cabinete medicale din cadrul Policlinicii Municipiului 

Săcele pentru realizarea serviciilor medicale 
 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în sedință ordinară în data de 29.09.2016, 
Analizând cererea nr. 50076/09.09.2016 a d-nei dr. ZAHARIA LUMINIȚA - SERENELA, prin care 

s-a solicitat închirierea unui spațiu situat la etajul Policlinicii Municipiului Săcele, în suprafață de 16,8 mp, 
spațiu în care a funcționat un cabinet de optică medicală, înscris în C.F. nr. 109822-C1-U52 Săcele (nr. CF 
vechi 430A+33), sub nr.top.7141/1/1/1/1/1/1/32, nr.cad.1116 -  C1-32 și, respectiv, cererea nr. 
51705/20.09.2016 a S.C. SYNEVO S.R.L., prin care s-a solicitat închirierea unui spațiu situat la parterul 
Policlinicii Municipiului Săcele, în suprafață de 16,8 mp, spațiu în care a funcționat o parte din Cabinetul de 
analize medicale, înscris în C.F. nr. 109822 - C1 - U21 Săcele, sub nr.cad. 109822 - C1 - U21; 
 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 51846 /  21.09.2016 al Biroului Urbanism, Patrimoniu şi  
Avizele Comisiilor de specialitate; 

Având în vedere prevederile Hotărârii de Consiliul Local nr. 165 din 17.12.2015 privind aprobarea 
Regulamentului Cadru pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor publice deschise privind închirierea, 
concesionarea și vânzarea bunurilor proprietatea publică/privată a Municipiului Sacele; 

În temeiul art. 10; art. 36, alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a); art. 39 alin. (1); art. 45 alin.(3); art. 61 
alin. (2), alin. (3); art. 115 alin. (1) lit. b);  art. 117 alin. (1) lit. a) și  art. 123 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr. 
215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. Se aprobă închirierea spațiului cu destinaţia de cabinet medical, aflat în domeniul public al 
Municipiului Săcele, în suprafață de 16,8 mp, situat la etajul Policlinicii Municipiului Săcele, înscris în C.F. 
nr.109822-C1-U52 Săcele (nr. CF vechi 430A+33), sub nr.top.7141/1/1/1/1/1/1/32, nr.cad.1116-C1-32. 

Art.2. Se aprobă închirierea spațiului cu destinaţia de cabinet medical,  aflat în domeniul public al 
Municipiului Săcele, în suprafață de 16,8 mp, situat la parterul Policlinicii Municipiului Săcele, înscris în C.F. 
nr.109822-C1-U21 Săcele, sub nr.cad.109822-C1-U21. 

Art.3. Se aprobă prețul minim de pornire la licitație pentru închiriere de 13 lei/mp/lună, conform 
Hotărârii de Consiliul Local nr.143 din 05.11.2015 pentru  stabilirea  impozitelor și taxelor locale pentru anul 
2016  în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

Art. 4.  Odata cu intrarea în vigoare a prezentei, orice prevedere contrară se abrogă. 
Art. 5.  Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la îndeplinire 

a prezentei hotărâri. 
       
 
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNAT 
            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
        BĂLĂȘESCU MARIUS                                                              C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/7ex. 
Hotărârea a fost adoptată: 13  voturi pentru,  -   împotrivă,  -  abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 13 (la momentul votului) 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 
- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 3 ex. Biroul Urbanism, Patrimoniu 
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