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Nr.667 din 02.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la : concesionarea, fără licitație publică, a unui spațiu
aparținând domeniului privat al comunei Fărcașele, Județul Olt ;
Prezentul proiect de hotărâre, a fost inițiat ca urmare a cererii adresate de
către doamna Popescu Valeria, medic medicină de familie și reprezentant al Cabinetului
Medical Individual Dr. Popescu Valeria -Mihaela , pentru concesionarea , a unui spațiu
aparținând domeniului privat al comunei Fărcașele, în care funcționează Cabinet Medical
Individual Dr. Popescu Valeria-Mihaela, situat în comuna Fărcașele, sat Ghimpați, str.
Principală nr. 2, județul Olt, cu o suprafață totală de 82,98 mp, compus din 8 (opt) încăperi,
respectiv două holuri în suprafață de 29,20 mp, 2 (două) birouri, ambele în suprafață de
41,51 mp, un depozit in suprafață de 6,29 mp, un vestiar în suprafață de 3,68 mp și două
toalete în suprafață de 2,30 mp.
Conform Hotărârii Consiliului Local Fărcașele nr. 6/08.02.2018, imobilul
care face obiectul cererii a fost trecut în inventarul bunurilor care aparțin domeniul privat al
comunei Fărcașele pentru a fi îndeplinite condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.
124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.
Concesionarea spațiului se va face, fără licitație publică, prin contract de
concesiune încheiat între concedent, respectiv Consiliul local Fărcașele, reprezentat prin
primar şi concesionar, respectiv CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. POPESCU
VALERIA-MIHAELA, reprezentat prin dr. Popescu Valeria Mihaela, cu respectarea
modelului-cadru prevăzut de Ordinul comun al Ministrului Sănătății nr. 946/2004 și nr.
299/2004 al Ministrului Administrației și Internelor.
Durata concesiunii este de 5 ani, începând de la data de 08.02.2018 și
până la data de 07.02.2023, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă egală cu cel mult
jumătate din durata sa iniţială, astfel încât durata întregului contract să nu depăsească 49
de ani.
Redevenţa pentru spatiul concesionat este de 1 euro/mp/an, iar plata
redevenței se va face în primul trimestru al anului în curs.
Pe lângă cele enumerate, contractul mai cuprinde modalitatea de plată,
cazurile de modificare și încetare a contractului de concesiune, răspunderea contractuală,
forța majoră, litigii etc.
Având în vedere cele anterior prezentate și în temeiul prevederilor art. 36
alin. (2) lit. „c“ , alin. (5) lit. „b”, art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, solicit aprobarea
proiectului de hotărâre suspus dezbaterii, în forma prezentată.

