ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA BARAGANUL
CONSILIUL LOCAL

Comtna &&r£ganul, sfr.VictQmi nr. 15, cod;817Q88 Jet
fax. 0239-663? 03;
HOTARAREA Nr. 19
Din 25.02.2022
Privind: aprobarea Raportului de Evaluare inregistrat sub nr. 874/14.02.2022 pentru
spatiu cabinet medical si spatii comunc aferente, in suprafata utila de 114, 82 nip,
din cladirea cu destinatia de Dispensar medical uman, amplasat in comuna
Baraganul, judetul Braila, str. Doicesti, nr. 138B, ce face parte din domcniul privat
al acesteia
Consiliul Local al comunei Baraganul intrunit in sedinta ordinara in data de 25.02.2022;
Avand in vedere:
- H.C.L. Baraganul nr. 8/31.01.2022
- Referatul compartimentului de specialitate nr. 1013/18.02.2022
- Raportul de aprobare al primarului comunei Baraganul nr. 1014/18.02.2022
- Avi/ul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
- Art. 4, alin, 3) din H.G. nr. 884/2004, privind concesionarea unor spatii cu destinatii de
cabinete medical e
- Prevederile art. 129 alin (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrate, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Raportul comisiilor de specialitate din cadrul C.L. Baraganul
In temeiul: art. 196 alin. (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, Raportul de Evaluare,inregistrat sub nr. 874/14.02.2022 pentru spatiu cabinet
medical si spatii comune aferente, in suprafata utila de 114, 82 mp, din cladirea cu
destinatia de Dispensar medical uman, amplasat in comuna Baraganul, judetul Braila, str.
Doicesti, nr. 138B, ce face parte din domeniul privat al acesteia, conform anexei ce face
partc integranta din prezenta hotarare;
Art. 2. Raportul dc evaluare mentionat la art.l, va sta la baza calculului redeventei pentru spatiul
concesionat amplasat pe str. Doicesti, nr. 138B, in care va functiona C.M.I, dr. Radutoi
Lidia Rodica
Art. 3. Prezenta hotarare va fi facuta publica si comunicata institutiilor si persoanelor interesate
prin grija secretarului general al comunei Baraganul.
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