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HOTĂRÂREA NR.69
DIN 20 AUGUST 2020
Privind darea în folosință gratuită a corpurilor de clădire C1B și C2B, din
imobilul construcție având nr. cad.1573 înscris în CF nr.3515/ Oșorhei - Fughiu,
aparținând domeniului privat al comunei Oșorhei, în vederea desfășurării de
activități de furnizare a serviciilor medicale, în comuna Oșorhei

Consiliul Local al comunei Oșorhei:
Văzând Referatul de aprobare întocmit de către Primar, înregistrat sub
nr.10321/14.08.2020, precum
și Raportul Compartimentului de
resort
nr.10322/14.08.2020,
Având în vedere solicitarea subscrisei S.C AMON MED SRL,
înregistrată la Primăria comunei Oșorhei sub nr.9327/27.07.2020, cu sediul social în
sat. Fughiu, str.512, nr.2, comuna Oșorhei, titulară a Contractului de închiriere nr.
10009/2016, al imobilului aparținând domeniului privat al comunei, în care
funcționează Centrul de Permanență Fughiu.
Ținând seama de prevederilor art.2, alin.1), alin.2) și alin.4) precum și
a art. 6, lit.a), din Legea nr.263/2004, actualizată, privind asigurarea continuității
asistenței medicale primare prin centrele de permanență,
În temeiul dispozițiilor art.108, lit.d), art.129, alin.1), alin.2), lit.c), alin.6),
lit.b), alin.7), lit.c) coroborat cu lit.n), art.136 alin.1), art.139 alin.3 lit.g), art.196 alin.1),
lit.a), art.362 alin.2), alin.3) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ.
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită, pentru o durată de 25 de ani, a
spațiului cu destinația de cabinet medical, în suprafață totală de 86,9 mp, format din
două corpuri de clădire C1B în suprafață de 52,30 MP ȘI C2B în suprafață de 34,6
mp, din imobilul aparținând domeniului privat al comunei Oșorhei, situat administrativ
în Comuna Oșorhei, sat. Fughiu, strada 512, nr.2, înscris în CF nr.3515/OșorheiFughiu, având nr.cad.1573, în vederea desfășurării activității de furnizare a serviciilor
medicale, către SC AMON MED SRL.
Art.2. Finanțarea cheltuielilor de întreținere, reparații curente ale spațiilor
acordate în folosință gratuită, precum și cele aferente utilităților se suportă de către
titularul dreptului de folosință gratuită.

Art.3. 1). Predarea – primirea spațiilor identificate la art.1. din Hotărâre, se va
face în baza unui Protocol de predare – primire, care va fi încheiat în termen de 30 de
zile de la adoptarea prezentei Hotărâri.
2). La data semnării Procolului de predare primire se va rezilia Contractul
de închiriere nr. 10009/21.07.2016, în condițiile art.VII pct.1, din Contract.
Art.4. Titularul dreptului de folosință are obligația respectării dispozițiilor art.350
– art.351 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ, sub sancțiunea aplicării
dispozițiilor art.352, din actul normativ menționat.
Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:
-

Instituția Prefectului, județul Bihor
Primarului comunei Oșorhei
Titularul dreptului de folosință
Un exemplar la dosar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
KOVACS BENI
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OȘORHEI
MEDA MORAR
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0
abțineri

