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     H O T Ă R Â R E A nr.86/2022  
privind aprobarea închirierii prin procedura de licitație publică 

a unui spațiu cu destinația Cabinet medical stomatologic, situat în comuna Ciumani nr.221 
 

 
 

         Consiliul local al comunei Ciumani, 
         Având în vedere: 
         - Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.85/2022 prezentat de Primarul 
comunei, privind aprobarea închirieii prin procedura de licitație publică a unui spațiu cu 
destinația Cabinet medical stomatologic, situat în comuna Ciumani nr.221, 
         - raportul de specialitate nr.85/2022  întocmit de Compartimentul achiziții publice și 

implementare proiecte, 

         - avizul consultativ favorabil nr.85/2022 al Comisiei de specialitate  pentru buget –

finanțe, investiții, administrarea domeniului public și privat, activități de turism și comerț, 

        - Poziția 4 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani 

conform Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.17/1999, atestat prin Hotărârea Guvernului 

nr.1351/2001,  

         - Cartea Funciară nr.50659 Ciumani, potrivit căreia Dispensarul medical este înscrisă în 

cartea funciară cu 1258 mp teren, clădire Dispensar medical tip P+E în suprafață de 336 mp 

construită la sol și Anexă 126 mp construită la sol,  

        - faptul că până la data de 16 ianuarie 2023 spațiul este dat în chirie și acum este 

necesar și oportun demararea procedurii de dare în chirie, pentru ca să fie asigurată 

continuitatea folosinței și exploatării spațiului, 

         Luând în cosiderare prevederile: 
-  art.108 litera c), art.332, art.333 alin.(1), alin.(2), alin.(5), art.334-348 din Ordonanța 

de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu midificările și completările 
ulterioare, 

 art.861, art.1777, art.1779- art.1781 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil 
republicată, 

 Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

       În temeiul dispozițiilor  art.129 alin.(2) litera c) și alin.(6) , art.133 alin.(1), art.139 
alin.(1) și alin.(3) litera g), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

h o t ă r ă ş t e : 
 
 



Art.1 (1)  Se aprobă închirierea prin procedura licitației publice a unui spațiu cu 

destinația Cabinet medical stomatologic din Cabinetul medical situat în comuna Ciumani 

nr.221, înscris în CF nr.50659 Ciumani, aflat în domeniul public al comunei Ciumani. 

        Art.2. (1) Spațiul Cabinetului medical stomatologic ce se închiriează este format din: 

o cabinet de stomatologie - 17,81 mp. 

o hol cu o cotă parte de ½ din 7,81 mp. – 3,91 mp. 

o vestiar B cu o cotă parte de ½ 2,15 mp. – 1,08 mp. 

o vestiar F cu o cotă parte de ½ 2,17 mp. – 1,09 mp. 

o grup sanitar cu o cotă parte de ½ 1,55 mp. – 0,78 mp. 

o hol cu o cotă parte de ½ 2,27 mp. – 1,14 mp. 

o sală de așteptare cu o cotă parte de ½ 9,47 mp. – 4,74 mp. 

o grup sanitar cu o cotă parte de ½ 4,50 mp. – 2,25 mp. 

 (2) Valoarea de inventar al Cabinetului medical stomatologic este de 243.848 lei, numărul 

de inventar fiind 10.100.  

 (3) Durata de închiriere este de 10 ani, începând cu data semnării contractului de închiriere 

cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților contractante. 

 (4) Prețul de pornire a licitației publice este de 0,40 lei/mp/an. 

 

       Art.3. Se aprobă Documentația de atribuire – Caietul de sarcini, Fișa de date a 

procedurii, Contractul-cadru de închiriere a Cabinetului medical stomatologic, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
       Art.4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarului comunei 
Ciumani.    
 
       Art.5. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al comunei se va comunica 
Instituţiei Prefectului Harghita, Primarului comunei Ciumani şi se aduce la cunoștință publică. 
         
   
 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                Contrasemnează pentru legalitate 
         Péter László                                                     Secretar general: Balogh Zita 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 29 
noiembrie  2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 
un număr de 13   voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 
consilieri prezenţi la şedinţă. 


