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Hotararea nr. 8
Din 31.01.2022

Privind: Aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Baraganul, in domeniul privat al aceeasi
comune a imobilului format din ,,Cladire multifunction ala P+1E (dispensar uman),, si teren
in suprafata de 1.138,00 m.p. amplasat in cvartal 51, parcela 1010, lot. 2, strada Doicesti, nr.
138 B, comuna Baraganul, jud. Braila

Constliul Local al comunei BarSganul intrunit in sedinta ordinara in data de 31.01.2022;

A*and in vedere:
- Hotararea nr. 884 din 03.06.2004, actualizata, privind concesionarea unor spa^ii cu destina^ia de

cabinete medicale;
- Extrasul de carte funciara pentru informare nr. 71247al imobiluluiamplasatincvartal 51, parcela 1010

lot.2 , strada Doicesti, nr.BSB
- Hotararea Consiliului Local Baraganul nr. 61 din 22.12.2020 , privind actualizarea listei de inventar a

bunurilorcare apartin domeniului public al comunei Baraganul,
- Ordonanta Guvernului nr.124/1998 privind organi/area si func|ionarea cabinetelor medicale , aprobata

cu modificariie si completarile ulterioare prin Legea nr.629/2001 , republicata , cu completarile
ulterioare,

- Art. 361,alin(2)din O.U.G. nr. 578/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Rcferatul compartimentului de specialitate nr. 374 din 21.01.2022
- Raportul de aprobare al primarului comunei Baraganul nr.375 din 21.01.2022
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

temeiul: art. 196 aiin. (1) lit. a) si art 198 alin. (1) si alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba, trecerea din domeniul public al comunei Baraganul, in domeniul privat al aceeasi
comune a imobilului format din ,,Cladire multifunctionala P+1E (dispensar uman),, si teren in
suprafata de 1.138,00 m.p. amplasat in cvartal 51, parcela 1010, lot. 2, strada Doicesti, nr. 138 B,
comuna Baraganul, jud. Braila

Art. 2. Prezenta hotarare va fi facuta publica si comunicata institutiilor si persoanelor interesate prin grija
secretarului general al comunei Baraganul.
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