
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI 

GURA VITIOAREI 
 

 
                                       HOT RÂRE 

             privind aprobarea închirierii , prin licita ie public , a spa iului în    

    suprafa  de 21 mp, cu destina ia farmacie, din dispensarul uman F getu, 

situat în intravilanul localit ii, tarla nr.5, parcela nr.190, nr.carte funciar   
                          21105-C1, nr.cadastral 21105-C1 
 
         Având în vederea prevederile art. 12 si art 15 din O.U.G nr.54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si 
completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art.6,art.7, art.8 si art.15,alin.(3), 
lit.d) din H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
O.U.G nr.54/2006, 
         Având în vedere prevederile art.1, art.3 alin.4, art.14 şi art.15 din legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publică , cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi prevederile art.858 si art.861 alin.3 din Noul Cod Civil , cu 
modificările şi completările ulterioare,  
         inând cont de nota de fundamentare a viceprimarului, precum şi de raportul 
secretarului unită ii administrativ-teritoriale, 
         Luând act de avizul de legalitate al secretarului unită ii administrativ 
teritoriale , precum şi avizele favorabile al comisiei juridică, administrativă, 
protec ie socială si rela ii cu cetă enii ,precum şi al comisiei pentru activită i 
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
         În temeiul prevederilor art.36 alin 5 lit.a , art.45 alin.1 şi alin.6, art.115 alin.1 
lit.b, alin.3, alin.5-alin.7 coroborate cu prevederile art.123 alin.2 din legea 
nr.215/2001, legea administra iei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
         Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei, jude ul Prahova , 
 
                                      HOT R ŞTE: 
 
ART.1 -Se aproba închirierea, prin licita ie publică, a unui spa iu în suprafa ă de 

21 mp, cu destina ia farmacie , din dispensarul uman Făgetu , situat în intravilanul 



localită ii ,tarla nr.5, parcela nr.190, nr.carte funciară 21105-C1, nr.cadastral 
21105-C1, bun care apar ine domeniului public al comunei. 
ART.2 -Se aprobă studiul de oportunitate întocmit pentru închirierea, prin licita ie 
publică, a unui spa iu din dispensarul uman din satul Făgetu, în conformitate cu 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.3 -Se aprobă caietul de sarcini întocmit pentru închirierea, prin licita ie 
publică, a unui spa iu din dispensarul uman din satul Făgetu, în conformitate cu 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.4- Se aprobă documenta ia de atribuire întocmită pentru închirierea, prin 
licita ie publică, a unui spa iu din dispensarul uman din satul Făgetu, în 
conformitate cu anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.5- Viceprimarul comunei va lua măsurile necesare pentru publicarea, în 
condi iile legii, a anun ului privind licita ia publică. 
ART.6- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştin ă publică şi se comunică la: 
Institu ia prefectului- jude ul Prahova, viceprimarul comunei ,compartimentele de 
resort si comisia de evaluare a ofertelor , prin grija secretarului unită ii 
administrativ-teritoriale Gura Vitioarei. 
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