
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

  Din 14 iulie  2016* 
 

 
PRIVIND: concesionarea spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de 

medicină de familie de la nivelul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea; 
 

INITIATOR: Domnul BĂRBIERU Bănel, primarul comunei Tătăranu, Judeţul Vrancea, 
validat prin Sentinţa Civilă nr. 5901 din 17.06.2016, a Judecătoriei Focşani, Județul Vrancea; 

 
Numarul de înregistrare și data depunerii proiectului: 3816/07.07.2016 

 
Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară  în data de 14.07. 2016. 

 
Având în vedere expunerea de motive  a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei 

Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrată sub nr. 3597/01.07.2016; 
Având în vedere raportul compartimentului de  din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub  nr. 3884/12.07.2016; 
            Având în vedere avizul comisiei de specialitate  nr. 3;   
            În  baza prevederilor H.G. nr. 884 din 3 iunie 2004 privind concesionarea unor spaţii cu 
destinaţia de cabinete medicale; 

 Având în vedere prevederile  art. 36, alin (1) şi (2), lit. „c” alin. (5), lit. „a”  din Legea  
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a” şi alin.(2),   art. 115, alin. (1),  lit.” b” din Legea  nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare: 

PROPUN: 
 

Art.1 Se aprobă concesionarea spaţiului – denumit Dispensar medical Tătăranu, şi  pentru spaţiul 
din imobilul din Blocul de locuinţe Mărtineşti, în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de 
medicină de familie de la nivelul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, condus de doamna Doctor Năstase 
Mioara, pe o perioadă de 15 ani, cu un tarif de 1/euro/mp/an,  pentru primii cinci ani.  

Art. 2 Cu data prezentei hotărâri imobilul în care se desfăşoară activitatea cabinetului medical  de 
medicină de familie respectă regimul juridic al proprietăţii conform prevederilor legale în vigoare. 

Art.3 Se împuterniceşte primarul comunei, domnul BĂRBIERU Bănel să semneze contracul de 
concesiune al cărui model este  anexat la prezenta şi care,  face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Tătăranu, 
judeţul Vrancea prin Compartimentul buget, contabilitate, impozite şi comunicate celor în drept de 
secretarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea. 

 
 

PRIMAR, 
BĂRBIERU Bănel, 

 
 


