
 
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SAGEATA 
CONSILIUL LOCAL SAGEATA 

 
 P R O I E C T  de  H O T Ă R Â R E 

privind  închiriea spaţiului  
cu destinaţia de cabinet stomatologic  

 
Consiliul Local al comunei Sageata  judeţul Buzău , 

Având în vedere : 

- expunerea de motive a viceprimarului Comunei Sageata, judetul Buzau, dl Ilie 

Constantin, care indeplineste si atributiile conferite de lege primarului , conform 

prevederilor art.163 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , 

înregistrată la nr. 261/19.11.2019; 

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei , înregistrat la nr. 262/19.11.2019; 

- avizul de legalitate al secretarului general al comunei Săgeata , înregistrat la nr. 

263/19.11.2019 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , judetul Buzau ; 

In conformitate cu : 

- prevederile  art.14 alin (2) din OG nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea 

cabinetelor medicale , cu modificările şi completările ulterioare  ; 

- prevederile  Hotărârii de Guvern nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu 

destinaţia de cabinete medicale , cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Săgeata nr.44 /31.07.2015 privind aprobarea 

închirierii unor spaţii din cadrul Dispensarului medical uman  situat în sat Săgeata , 

comuna Săgeata , judeţul Buzău , pentru realizarea unor servicii medicale ; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Săgeata nr.33/30.06.2015 privind atestarea 

domeniului privat al comunei a imobilului „Dispensar medical uman” amplasat în 

comuna Săgeata , sat Săgeata , judeţul Buzău .  

- cererea şi actele doveditoare înregistrată sub nr.3773/31.10.2019 depusă de doamna 

Mucenic Cristina Iulia , medic stomatolog , care solicită închirierea unui spaţiu pentru 

desfăşurarea activităţii de medicină dentară .   

- prevederile art.362 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , 



În temeiul prevederilor ,  art.129, alin.(2)  lit.c ) , art.139 alin (2) şi alin (3) lit.g) 

coroborat cu prevederile  art.196 alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1  Se aprobă  închirierea, fără licitaţie publică , a spaţiului  în suprafaţă de 

16,47  mp , din cadrul imobilului cu destinaţia de dispensar medical uman , amplasat 

în comuna Săgeata , sat Săgeata , judeţul Buzău , societăţii SC CRIDEVENT MEDICAL 

SMILE SRL , cu sediul în comuna Săgeata , sat Dâmbroca , judeţul Buzău , 

reperezentată de doamna doctor Mucenic Cristina Iulia ,  pentru desfăşurarea 

activităţii de medicină dentară .  

          Art.2   (1)  Preţul chiriei este de 3 lei /mp /lună , respectiv  49,00 lei /lună . 

           (2)  Chiria pentru spaţiile folosite în comun de către medicii de familie 

este de 148 lei /lună . 

Art.3  Contractul se încheie pe o perioadă de 5 ani , cu drept de prelungire prin 

acordul părţilor , cu excepţia cazului în care chiriaşul nu a respectat clauzele 

contractuale . 

Art.4  Se însuşesc clauzele contractului de închiriere prevăzut în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.5  Secretarul general al  comunei va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri si o va transmite institutiilor si autoritatilor interesate. 

 

 

               Pt PRIMAR                                                              AVIZEAZĂ 

                  VICEPRIMAR                                                                        Secretar General,                                                                                                                                                                                       

                 Ilie Constantin                                                                    Viorica Raimonda Iancu  
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