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H O T Ă R Â R E 
privind darea în folosință gratuită a spațiului cu destinația de 

cabinet medical din imobilul „Dispensar medical” aflat în 
domeniul public al comunei Chiojdu, județul Buzău 

 
 CONSILIUL LOCAL CHIOJDU, JUDEȚUL BUZĂU: 
 Având în vedere: 

   -referatul de aprobare al viceprimarului comunei Chiojdu, 
înregistrat la nr. 3640/24.08.2020; 

   -raportul compartimentului agricol, cadastru și urbanism 
înregistrat la nr. 3641/24.08.2020; 

   -cererea adresată de dr. Popescu Constantin, înregistrată la 
Primăria comunei Chiojdu sub nr. 3616/21.08.2020 prin care 
solicită darea în folosință gratuită a spațiului în care funcționează 
CMI „Dr. Popescu Constantin”; 

   -avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Chiojdu, 
înregistrat la nr. 3715/28.08.2020; 

   -prevederile art. 14 alin. 1) si 2) din O.G nr. 124/1998 
privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale aprobată cu 
modificări și completări  prin Legea nr. 629/2001, republicată, cu 
completări ulterioare; 

   -prevederile art. 108 lit. d),  art. 287 lit. (b), art. 349, art. 350 
alin 2), art. 351-352 , art. 362 alin. 2) si 3) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul  art. 129 alin. 1), alin 2) lit. (c), alin. 6) lit. (b), alin. 
7) lit. (c) art. 139 alin. 3) lit. (g) si art. 196 alin. 1) lit. (a) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
H O T Ă R A Ș T E: 

 



Art. 1-Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o durată de 12 
luni, catre CMI „Dr. Popescu Constantin”, a spațiului cu destinația 
de cabinet medical din imobilul „Dispensar medical” aflat în 
domeniul public al comunei Chiojdu, județul Buzău, identificat 
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte 
integranta din aceasta. 

Art. 2- Finanțarea cheltuielilor de întreținere și reparații 
curente, precum și cele aferente utilităților se suportă de către 
titularul dreptului de folosință gratuită.  

Art. 3- Predarea-primirea spațiului identificat la art. 1, se va 
face pe bază de proces-verbal, în termen de maxim 30 de zile de la 
adoptarea prezentei hotărâri. 

Art. 4- Titularul dreptului de folosință gratuită are obligația 
respectării dispozițiilor art. 350 lit. b) si 351 din OUG nr. 57/2029 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 352 din actul 
normativ menționat. 

Art. 5- Secretarul general al comunei Chiojdu va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor și autorităților interesate. 

 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
               Popa Constantin 
                                                        
 
                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                             Gherghiceanu Daniela 
 
 
 

 
Nr. 29 
CHIOJDU, 31.08.2020 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Chiojdu în 

ședința din data de 31.08.2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 3 lit. g) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,   cu un număr de 12 voturi pentru, 1 abtineri   si 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 13 consilieri in funcție si 13 consilieri prezenți la ședință. 


