ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind concesionarea unor spaţii pentru desfăşurarea de activităţi medicale, din imobilul cu
destinaţia de cabinete medicale, situat în Breaza, str.Florilor, FN
Având în vedere expunerea de motive nr.1596/07.02.2011, formulată de dl. Ferăstrăeru
Nicolae, Primarul oraşului Breaza;
Tinand seama de :
- raportul de specialitate nr.1597/07.02.2011, întocmit de dna Sichim Elena, Sef Serviciu
Financiar Contabil;
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului public si
privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr. 1598/07.02.2011 al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu prevederile art. 2 - 8 din HG nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii
cu destinaţia de cabinete medicale, modificată şi completată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. “a”, alin.(6) lit.”a” pct.3, raportate la alin. (2) lit.
“c” şi „d” şi art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art. 45, alin. (3) lit.“a” din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:
Art.1.(1) Aproba concesionarea în favoarea dnei.dr.Ştefan Adriana medic de familie –
specialitatea medicină generală, domiciliată în Ploieşti, Aleea Godeanu, nr.2, bl.117, sc.C, et.2, ap.9,
jud.Prahova, a unor spaţii pentru desfăşurarea de activităţi medicale, din imobilul cu destinaţia de
cabinete medicale, situat în Breaza, str.Florilor, FN.
(2) Spaţiile concesionate şi suprafeţele acestora sunt menţionate în Anexa I şi identificate în
releveele imobilului (subsol, parter şi etaj), care reprezintă Anexa II şi III la prezenta hotărâre.
Art.2. Pentru spaţiiile concesionate conform art.1, se stabileste o redevenţă în cuantum de
4.928 lei/an.
Art.3. Primăria oraşului Breaza prin compartimentul de resort din cadrul aparatului de
specialitate va asigura încheierea contractului, cu respectarea prevederilor HG nr.884/2004 privind
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, modificată şi completată.
Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată de catre Servicului Administraţie Publică Locală:
Instituţiei Prefectului Prahova, Serviciului Financiar-Contabil şi dnei.dr.Ştefan Adriana.
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Anexa I la HCL nr.12/10.02.2011

SPAŢIILE CONCESIONATE PENTRU
DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI MEDICALE
PARTER
EXCLUSIV:
CAM.4 ŞI 3 în suprafaţă de 12.61 mp
INDIVIZ: Suprafaţa de 89.79 mp din spaţiile: 1, 2, 6, 8, 9, 10 şi suprafaţa de 50.39 mp din
spaţiul 25 - terasă.
ETAJ
EXCLUSIV:
CAM.13, 14, 15, 20 în suprafaţă 54.99 mp
INDIVIZ :Suprafaţa de 5.5 mp din spaţiile 11 şi 12.
SUBSOL
INDIVIZ: Suprafaţa de 20.92 mp din spaţiile 22, 23, 24
Notă: Camerele/spaţiile sunt numerotate în releveele construcţiei (subsol, parter şi etaj).
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