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HOTĂRÂREA NR.19 

din data de 20 februarie 2020 

 

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii unui spaţiului cu destinația de cabinet medical – 

medicină de familiie din imobilul situat în localitatea Julița, aflat în domeniul public al comunei Vărădia de 

Mureș 

 

      Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară, 

      Avînd în vedere : 

- analizand proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei, prin care se propune aprobarea scoaterii la 

licitație publică deschisă în vederea închirierii a unui spaţiu cu destinația de cabinet medical din imobilul 

situat în localitatea Julița, aflat în domeniul public al comunei Vărădia de Mureș; 

- prevederile art. 4, ale art.14 alin(1) si ale art.15 din Legea 213/1998 privind bunurile, proprietate publica 

cu modificările şi completările ulterioare; 
 
- prevederile HG nr.884/2004 privind concesionarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale;  

- prevederile art.555 — 562 din Codul Civil; 

- prevederile art.129 alin.2 lit.c și alin.6 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 

consilieri în funcție, 11 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de 11 voturi « pentru », 0 voturi « 

impotriva »,  voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind 

majoritatea absolută; 

    In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă S T E 

 

Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii unui spaţiu cu destinația de cabinet 

medical – medicină de familie, aflat în incinta imobilului cu nr.277 din localitatea Julița, proprietate publică 

a comunei Vărădia de Mureș, dupa cum urmeaza: 

- Spațiu cu destinația de cabinet medical – medicină de familie în suprafață construită de 89,45 mp, 

proprietate publca a comunei Varadia de Mures, înscris în CF 301292. 

Art.2. Pretul de pornire a licitatiei este de 1 euro/mp/luna, conform Raportului de evaluare a domnului 

evaluator Costan Bujor. 

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini, în vederea închirierii spatiului identificat la art.1,conform anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.4. Termenul contractului este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor.  

Art.4. Se împuterniceşte primarul comunei, să semneze Contractul de inchiriere. 

 

PRESEDINTE, 

                               Ghenuț Lupuț 

CONTRASEMNEAZA,                                                                                                  

Secretar general,                                                                                                                                                

Lacrimioara Luputiu  


