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HOTĂRÂRE
privind emiterea acordului de principiu în vederea vânzării imobilului Dispensar

Medical Uman Recaș în care funcţionează cabinetele medicale și 
spațiile conexe activitării medicale

                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Orașului Recaș cu privire la  emiterea acordului de

principiu  în  vederea  vânzării  imobilului  Dispensar  Medical  Uman  Recaș  în  care
funcţionează cabinetele medicale și spațiile conexe activitării medicale;

 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată sub nr. 11.835 / 12.08.2016; 
 referatul nr. 11.894 / 16.08.2016 întocmit de secretarul orașului Recaș;  
 cererea depusă de medicii titulari ai cabinetelor medicale existente în Dispensarul Medical

Uman Recaș, înregistrată la Primăria orașului Recaș sub nr. 12.088 / 19.08.2016;
 prevederile O.U.G. nr. 68/2008, privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a

unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor
în  care  se  desfăşoară  activităţi  conexe  actului  medical,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 192/2011;

 prevederile  O.G.  nr.  124/1998,  privind  organizarea  şi  funcţionarea  cabinetelor  medicale,
republicată, cu modificările ulterioare;

 prevederile  O.U.G.  nr.  83/2000,  privind  organizarea  şi  funcţionarea  cabinetelor  de  liberă
practică pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 598/2001;

 prevederile H.G. nr. 884/2004, privind concesionarea unor spatii  cu destinaţia de cabinete
medicale;

 prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările și completările ulterioare;

 raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului  Local Oraş Recaş, prin care se acordă
aviz favorabil;

 prevederile art. 38 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit.b), ale art. 46 alin. (2¹) şi ale art. 125 alin. 2 din
Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare, 

  
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se emite acordul de principiu în vederea vânzării  imobilului  Dispensar Medical Uman
Recaș în care funcţionează cabinetele medicale și spațiile conexe activitării medicale.

Art.  2. –  Ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  încredințează  primarului
orașului Recaș și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș. 

Art. 3. – Prezenta se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
- Primarului oraşului Recaş; 
- Secretarului oraşului Recaş;
- Persoanelor interesate; 
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul primăriei şi mass-media.

       Preşedinte de şedinţă                            Contrasemnează
   Consilier                                            Secretar oraș

                                              Mircea - Cosmin ANTONESCU               Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 31.08.2016
Nr. 80



Adoptată cu 11 voturi “pentru” și 2 “abțineri”
Nr. de consilieri prezenți: 13
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR - Ing. Teodor PAVEL 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE
privind emiterea acordului de principiu în vederea vânzării imobilului Dispensar

Medical Uman Recaș în care funcţionează cabinetele medicale și 
spațiile conexe activitării medicale

                         Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată sub nr. 11.835 / 12.08.2016 cu

privire la  emiterea acordului de principiu în vederea vânzării imobilului Dispensar Medical
Uman  Recaș  în  care  funcţionează  cabinetele  medicale  și  spațiile  conexe  activitării
medicale; 

 referatul nr. 11.894 / 16.08.2016 întocmit de secretarul orașului Recaș;  
 cererea depusă de medicii titulari ai cabinetelor medicale existente în Dispensarul Medical

Uman Recaș, înregistrată la Primăria orașului Recaș sub nr. 12.088 / 19.08.2016;
 prevederile O.U.G. nr. 68/2008, privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a

unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor
în  care  se  desfăşoară  activităţi  conexe  actului  medical,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 192/2011;

 prevederile  O.G.  nr.  124/1998,  privind  organizarea  şi  funcţionarea  cabinetelor  medicale,
republicată, cu modificările ulterioare;

 prevederile  O.U.G.  nr.  83/2000,  privind  organizarea  şi  funcţionarea  cabinetelor  de  liberă
practică pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 598/2001;

 prevederile H.G. nr. 884/2004, privind concesionarea unor spatii  cu destinaţia de cabinete
medicale;

 prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările și completările ulterioare;

 raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului  Local Oraş Recaş, prin care se acordă
aviz ______;

 prevederile art. 38 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit.b), ale art. 46 alin. (2¹) şi ale art. 125 alin. 2 din
Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare, 

  
HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se emite acordul de principiu în vederea vânzării  imobilului  Dispensar Medical Uman
Recaș în care funcţionează cabinetele medicale și spațiile conexe activitării medicale.

Art.  2. –  Ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  încredințează  primarului
orașului Recaș și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaș. 

Art. 3. – Prezenta se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
- Primarului oraşului Recaş; 
- Secretarului oraşului Recaş;
- Persoanelor interesate; 
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul primăriei şi mass-media.



                         Președinte de ședință                              Contrasemnează
                                                   Secretar Oraş

                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Nr. 11.894 / 16.08.2016 Aprobat 
  Primar,

                                                                                                     Ing. PAVEL TEODOR

                            Către,

PRIMARUL ORAŞULUI RECAŞ,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ,

             Având în vedere  cererea depusă de medicii  titulari ai cabinetelor medicale
existente în Dispensarul Medical Uman Recaș, înregistrată la Primăria orașului Recaș sub
nr. 12.088 / 19.08.2016;

Ținând  seama  de  prevederile  O.U.G.  nr.  68/2008,  privind  vânzarea  spaţiilor
proprietate  privată  a  statului  sau  a  unităţilor  administrativ-teritoriale,  cu  destinaţia  de
cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi  conexe actului
medical, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 192/2011;

Luând  în  considerare  prevederile  O.G.  nr.  124/1998,  privind  organizarea  şi
funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările ulterioare;

Având  în  vedere  prevederile  O.U.G.  nr.  83/2000,  privind  organizarea  şi
funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001;

Raportat la prevederile H.G. nr. 884/2004, privind concesionarea unor spatii  cu
destinaţia de cabinete medicale;

Ținând seama de prevederile Legii  nr.  213/1998, privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Propun analizarea în şedinţa de Consiliu Local a posibilităţii adoptării unei hotărâri
a  Consiliului  Local  Recaş  privind  emiterea  acordului  de  principiu  în  vederea  vânzării
imobilului  Dispensar Medical  Uman Recaș în care funcţionează cabinetele medicale și
spațiile conexe activitării medicale. 

   Secretar oraș                                          
                Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA                     
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