
ROMANIA 

JUDETUL COVASNA                                                                 

COMUNA CATALINA 

CONSILIUL LOCAL          

                                                                   

                                            HOTĂRĂREA Nr.6/2020  

 

privind  aprobarea  concesionării prin licitație publică a unui spațiu cu destinație 

cabinet medical veterinar din  imobilul  situat în sat  Catalina,nr.administrativ 

374,identificat prin Cartea funciară nr.23159 Catalina, aparținând  domeniului privat  

al Comunei Catalina   

 

Consiliul local al comunei Catalina, 

Având în vedere: 

-referatul de aprobare nr.460 din 24.02.2020 al Primarului comunei Catalina prin 

care se propune aprobarea   concesionării prin licitație publică a unui spațiu cu 

destinație cabinet medical veterinar din  imobilul  situat în sat  

Catalina,nr.administrativ 374, aparținând  domeniului privat al comunei Catalina   

  -  raportul compartimentului contabilitate,impozite și taxe înregistrat sub nr.463 din 

24.02.2020 asupra proiectului de hotărâre, 

Având în vedere cererea  nr.4075 din 13.12.2020 a numitului Dr.Biro Janos, 

Având în vedere acordul nr. 489 din 31.01.2020 al Direcției de Sănătate Publică 

Județul Covasna,înregistrat la noi sub nr.289 din 07.02.2020; 

-Avizul comisiei de specialitate economico-financiară din cadrul Consiliului local 

Catalina  

-prevederile dispozițiile H.G. nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu 

destinația de cabinete medicale; 

-prevederile art.308 alin(1),alin(4) lit.a-f).art.309 alin(6),art.354,art.355 și art 362  

din O.U.G. nr.57/2019,privind Codul administrativ. 

- prevederile ,art.871,art.872,art.873 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil  

   În temeiul prevederilor  art.7 alin(13) din  Legea  nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică; 

      În temeiul prevederilor  art.129 alin(2) lit.c). alin (6) lit.a).art.139 alin(3) 

lit.g),art.196 alin(1) lit.a). din O.U.G. nr.57/2019,privind Codul administrative,cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

                                                     HOTĂRĂȘTE; 
 

Art.1.Se aprobă Studiul de oportunitate  privind  concesionarea  spațiului cu 

destinație cabinet medical veterinarinar în  suprafață de 59,26 mp , din  imobilul  

situat în sat  Catalina,nr.administrativ 374,identificat prin Cartea funciară nr.23159 

Catalina, aparținând domeniului privat  al comunei Catalina,conform anexei la 

prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

 Art.2.Se aprobă concesionarea spațiului în suprafață de 59,26 mp din  imobilul  

situat în sat  Catalina,nr.administrativ 374,identificat prin Cartea Funciară nr.23159 

Catalina,  aparținând  domeniului privat  al Comunei Catalina.   

 

 

 

 

 



 

 

Art.3 Redevența minima valorică a concesiunii va avea o valoare de pornire la 

licitație de 0,60 euro/mp/lună.care se va plăti lunar,la curs BNR din ziua plății,de la 

data semnării contractului de concesiune,pe toată perioada derulării acestuia. 

Art.4.Procedura de concesiune este licitație publică,iar durata concesiunii va fi de 10 

ani.  

Art.5.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărări se însărcinează primarul comunei 

Catalina. 

                                                                                    

                                                                               

 

                                                                               Catalina la 27 aprilie 2020 

  

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                            CONTRASEMNEAZĂ 

      Bakk Ioan- Attila                                            Secretar general al comunei  
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