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H O T Ă R Â R E A NR.99 

Din 29.10.2021 
 

Privind: modificarea HCL 86 din 24.09.2021 privind aprobarea închirierii fără licitație 
publică a spațiilor cu destinația de cabinete medicale din incinta Dispensarului Valea 

Mărului și Dispensarului Mândrești , județul Galați 
_____________________________________________________________________________ 
 

           Inițiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
           Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului : 2531/21.10.2021; 
           Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă  ordinară online, în data de 
29.10.2021, orele 11,00; 
 Având in vedere : 
        -HCL 86 din 24.09.2021 privind aprobarea închirierii fără licitație publică a spațiilor cu destinația de 
cabinete medicale din incinta Dispensarului Valea Mărului și Dispensarului Mândrești , județul Galați; 
        - referat de aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr.  2532/21.10.2021;   
        - raportul de specialitate întocmit de Munteanu Viorel,  înregistrat sub nr. 2533/21.10.2021; 
        -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ;     
Tinând seama de dispoziţiile: 
      -      prevederile Legii nr. 24 din 27 martie 2000 (republicată) privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative 

- art.14 alin.1 si 2 din OG nr.124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale,  
- art.108 lit.c), art.129 alin.1, alin.2 lit.c), alin.6 lit a si b),alin.7 lit.c), art.136 al.(1), art.139 alin.1, art. 

196 alin.1 lit.a)  din Ordonanţă de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

HOTĂRĂŞTE 
 
Art. 1 - Se aprobă modificarea art.1(2) și art. 2(2) din  HCL 86 din 24.09.2021 privind aprobarea închirierii 
fără licitație publică a spațiilor cu destinația de cabinete medicale din incinta Dispensarului Valea Mărului 
și Dispensarului Mândrești , județul Galați, în sensul că   din eroare s-a trecut  CF 2464 și CF 283 domeniul 
public și corect este CF 2464 și CF 283  domeniul privat, conform anexelor la prezenta HCL. 
Art. 2 –Celelalte prevederi ale HCL 86 din 24.09.2021 rămân în vigoare. 



Art. 3 - Se împuternicește Primarul Comunei Valea Marului să încheie și să semneze acte adiționale la 
contractele de concesiune, conform prevederilor prezentei Hotărâri.  
 Art.4- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Valea Mărului, în 
termenul prevăzut de lege, tuturor persoanelor interesate  și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la 
sediul primăriei, precum și pe pagina de internet wwwprimariavaleamarului.  
 

  Preşedinte de şedinţă, 
                Ghinieș Maricel 

                                                                                                                             
Contrasemnează, 

                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                      Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


