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COMUNA STREJEŞTI
PRIMARIA
Nr.2583/19.04.2018

PROIECT DE HOTARARE
Privind : concesionare spațiu situat în incinta sediului administrativ din satul Strejeștii de

Sus în vederea înființării sedii secundare ale cabinetelor medicale DR. BĂRBULESCU
VIOLETA S.R.L. si S.C. CM DR. DUȚULESCU RODICA S.R.L.
Având în vedere :
- Cererea doamnei doctor Bărbulescu Violeta nr. 1699/08.03.2018 prin care solicită spațiu în
satul Strejeștii de Sus pentru desfășurarea serviciilor publice de medicină de familie;
- Cererea doamnei doctor Duțulescu Rodica nr. 1907/20.03.2018 prin care solicită spațiu în satul
Strejeștii de Sus pentru desfășurarea serviciilor publice de medicină de familie;
- Memoriu justificativ nr. 2575/19.04.2018 privind concesionare spațiu situat în incinta sediului
administrativ din satul Strejeștii de Sus în vederea înființării sedii secundare ale cabinetelor
medicale DR. BĂRBULESCU VIOLETA S.R.L. si S.C. CM DR. DUȚULESCU RODICA
S.R.L.
- prețul stabilit în cuantum de 8,31 lei/ mp prin raportul de evaluare nr. 5/26.02.2018, întocmit de
evaluator autorizat ANEVAR, inginer Liciu Ciprian, nr. legitimație 18769;
- prevederile art. 1, art.5, art.14 din O.U.G. nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea
cabinetelor medicale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2, art. 3(1), lit. c), art.4, art.5, art.8(1) din H.G. nr. 884/2004, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 36, alin.( 5), lit. b) din Legea nr. 215/2001 (r1), cu modoficările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 45, alin.(6), din Legea nr. 215/2001 republicată (r1),
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
PRIMARUL COMUNEI STREJESTI PROPUNE URMATORUL
PROIECT DE HOTĂRĂRE :
Art. 1. (1) Se aprobă concesionarea spațiului situat în incinta sediului administrativ din satul
Strejeștii de Sus în vederea înființării de sediu secundar al cabinetului medical DR.
BĂRBULESCU VIOLETA S.R.L., cod unic de înregistrare : 38719144/2018, reprezentat prin
doctor Bărbulescu Violeta, C.N.P. : 2661205284374, respectiv în vederea înființării de sediu
secundar al Cabinetului Medical Dr. Duțulescu Rodica S.R.L., cod unic de înregistrare :
15418924/2003.
(2) Spațiul care face obiectul concesiunii se află în inventarul domeniului privat al comunei, nr.
crt. Inventar 3, însușit prin H.C.L. nr.9/27.02.2017.
(3) Elementele de identificare ale spațiului sunt următoarele :
Suprafața totală utilă = 64,66 mp
Spațiul se compune din :
- Hol : 5,33 x 1.10 = 5,86 mp;
- Sală de așteptare : 7,50 x 2.40 = 18 mp;
- Sală de tratament : 5.10 x 2,50 = 12,75 mp;
- Cabinet consultații : 2,40 x 5.10 = 12,75 mp;
- Grup sanitar : 5.10 x 3 = 15,30 mp.
Vecinătăți : N- Bancă Sandu; S – spațiu primărie; V – spațiu primărie.

Art.3. Spațiul precizat la art. 1 se concesionează fără licitație publică, în schimbul unei
redevenţe anuale plătită de concesionar, în cuantum de 8,31 lei/ mp/an.
Art.4.(1)Cabinetul medical (sediul secundar) așa cum a fost identificat la art. 1 va deservi
desfășurării activității ambilor medici de familie doctor Bărbulescu Violeta și doctor Duțulescu
Rodica care au depus cereri pentru concesionarea acestuia în vederea înființarii de sedii
secundare ale cabinetelor medicale.
(2) Aceștia își desfășoară activitatea la intervale orare diferite, evitându-se suprapunerea
activității acestora, iar numărul de ore lunare aferente activității desfășurate în incinta sediului
secundar se vor realiza în mod egal de către ambii medici de familie.
(3) Cuantumul total al redevenței ( 64,66 x 8,31 lei/mp/an = 537,32 lei)se achită în primele trei
luni ale anului de căre cei doi medici concesionari, revenindu-le suma de 268,66 lei pentru
fiecare.
(4) Spațiul concesionat va fi utilizat doar în scopul desfășurării de activității medicale.
Art. 5. Se împuterniceşte domnul Primar al comunei Strejeşti, să semneze contractul de
concesiune.
Art.6. Hotărârea după adoptare se comunică :
- Instituției Prefectului Județului Olt;
- Primarului Comunei Strejești.
Iniţiator,
Primar,
Constantin VIZANTIE

