R OMÂIA
JUDEŢUL VRACEA
COMUA PALTI
COSILUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A r. 13
din 29 aprilie 2009
Privind: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Paltin nr. 28 / 16 oct.
2008, pentru aprobarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale, de la nivelul
comunei, care urmează a fi vândute în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr.68/2008
privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativteritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară
activităţi conexe actului medical.
Consiliul Local al comunei Paltin, jud. Vrancea,
- analizând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiat de către
Primarul comunei Paltin, cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Local Paltin nr. 28 / 16 oct. 2008, pentru aprobarea listei spaţiilor având destinaţia de
cabinete medicale, de la nivelul comunei, care urmează a fi vândute în conformitate cu
Ordonanţa de Urgenţă nr.68/2008, precum şi avizul favorabil al Comisiei de specilaitate a
Consiliului local ;
- văzând raportul de specialitate nr. 1659 / 21.04.2009, prezentat de către
secretarul comunenei privind modificarea HCL Paltin nr. 28 / 16 oct. 2008, precum şi
planurile de amplasament şi delimnitare a bunului imobil – Dispensar Uman Paltin,
întocmite de către d-l Dumitrescu Cristinel, Certificat de autorizare Seria VN nr. 097,
categ. C;
- în baza prevederilor art.4, alin. (1) şi alin. (2), din OG nr. 68 / 2008,
privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativteritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară
activităţi conexe actului medical;
- în conformitate cu prevederile H.G. nr. 908/2002, anexa nr. 39- privind
inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Paltin, Jud. Vrancea,
precum şi ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Paltin nr. 22/12.08.1999, privind
însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei;
- ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local Paltin nr. 27 / 16 oct. 2008
privind trecerea din domeniul public al comunei Paltin, judeţul Vrancea, şi administrarea
Consiliului Local, în domeniul privat al acesteia, a unor bunuri imobile, în vederea
vânzării acestora;
- în baza prevederilor art. 10, alin. (2), din Legea nr. 213 / 1998, privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare,
- în temeiul prevederilor art. 2, alin. (1), art. 4, alin. (2), art. 36, alin (2),
lit. „c”, „d”, precum şi alin 5, lit. „b”, alin. (6), lit. „a”, pct. 3, ale art. 45, alin. (1) şi alin.
(3), art. 47 şi art. 123, din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, cu
modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Paltin nr. 28 / 16
octombrie 2008, privind aprobarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale,
de la nivelul comunei, care urmează a fi vândute în conformitate cu Ordonanţa de
Urgenţă nr.68/2008, după cum urmează :
Art. 1 al HCL nr. 28 / 2008, se modifică şi va avea două alineate, cu următorul
cuprins :
„(1) Aprobă dezmembrarea imobilului, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta
Hotărâre, reprezentând Dispensarul Uman Paltin (clădire şi teren ), pe 3 loturi
distincte, precum şi vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al comunei,
clădiri şi teren, reprezentând spaţii cu destinaţia de cabinet medical de medicină
umană, şi spaţii anexe, în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical,
prevăzute în următoarea listă :
L I S T A
spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale,
precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical,
de la nivelul comunei Paltin, care urmează a fi vândute
în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr.68/2008
r.
crt.

Adresa şi elementele de
identificare
Clădire - C1 / 1 – parter,
intravilan sat Paltin, tarlaua 10,
parcela 294,

Suprafaţa
(mp)
C 1 / 1 = 163,63
m.p.

Observaţii asupra
amplasamentului
LOT 2, ANEXA NR. 3, la prezenta
Hotărâre.

Teren curţi clădiri – cotă
indiviză din calea comună
de acces şi servituţi legale,
intravilan Paltin, tarlaua 10,
parcela 294

Teren c.c. = 539
m.p.

LOT 2, ANEXA NR. 3, la prezenta
Hotărâre.

Clădire – C 4 – magazie,
intravilan sat Paltin, tarlaua 10,
parcela 294

C 4 = 39,78 m.p.

3.

LOT 3, ANEXA NR. 4, la prezenta
Hotărâre.

4.

Teren curţi clădiri – intravilan
sat Paltin, tarlaua 10, parcela
294

Teren c.c. = 165
m.p.

LOT 3, ANEXA NR. 4, la prezenta
Hotărâre.

1.

2.

(2) Lotul 1, prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre, va rămâne în
domeniul privat al comunei şi în administrarea şi la dispoziţia Consiliului Local, spre a
fi utilizat pentru furnizarea de servicii medicale către cetăţeni, precum şi acte conexe
actului medical, şi, de asemenea, Consiliul Local îşi păstreză dreptul de proprietate

pentru cota indiviză din terenul curţi clădiri, aferent construcţiei C 1 / 2 – ETAJ, şi
cale comună de acces ( 539 m.p., conform Anexei nr. 3, lotul 2).
Art. 2, al HCL nr. 28 / 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins :
„ Lista spaţiilor prevăzute la art. 1,alin. (1), din prezenta Hotărâre, va fi
afişată, prin grija secretarului comunei, la sediul Primăriei Paltin, va fi publicată pe
site-ul propriu, şi transmisă medicului de medicină umană – Dr. Vlăsceanu Marian,
prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, în termen de 15 zile de la
aprobare”.
Art. 2. Anexele nr. 1, 2, 3, şi 4 fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 3. Secretarul comunei Paltin va comunica prezenta Hotărâre : Primarului comunei
Paltin, persoanelor şi instituţiilor interesate, o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare
la sediul Primăriei Paltin, şi o va transmite Instituţiei Prefectului Judeţului Vrancea,
pentru controlul legalităţii.

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Consilier,
VALERICĂ - LORIA PAŢUŞ

Tehnored. IG / sec.
2 ex.

Contrasemnează,
Secretarul comunei Paltin,
IOEL GHIORGHIŢĂ

