
ROMAI{IA
JUDETUL IA$I

COMUNA LETCANI
CONSILruL LOCAL

privind diminuarea cu 5,3 mp a

Hotlrirea nr.94 I 2017
spaliului in care i;i deslbqoari activitatea cabinet Medical Individual dr. cucu Elena

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile
qedinfei ordinare din data de 29 noiembie 2017,,

AvAnd in vedere:
- cererea nr- 9486 din 22.11.2017 a d-nei dr. Cucu Elena, medic specialist in medicina de familie, prin care solicitd

diminuarea cu 5,3 mp din spaliul concesiclnat pentru CMI-dr. Cucu Elena, in baza contractului de goncesiune nr.6749128.10.2004;- proiectul de hot6r6re cu privire la solu{ionarea cererii d-nei dr. Cucu Elena, proiect ini}iat de primarul comunei, domnul Turcu
Stelian,.in temeiul dispoziJiilor art.45 alin.(6) din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale. republicatd;
- Referatul nt.9634 127.11.2017 intocmit de Apilimdritrei Dragog gtelEni{E, inspectorin cadrul primariei Lelcani, in remeiul

prevederilor art.44 din Legea nr. 21512001 a administratiei publice locale, republicat6;
- avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic ai de buget finanle din cadrul consiliului local Le{cani

pentru proiectul de hotirAre mai sus men{ionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 qi 54 alin.(4) din Legea nr"21512001 a
administra{iei publice locale, republicatd;

- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptlrii prezentei hotdrdri al secretarului comunei Lelcani, Irimila Vali-Claudia, prin
contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.717 lit."a" din Legea nr.21512001 a administraliei
publice locale, republicatd;

- bugetul local al comunei pe anul 2017 aprobat prin HCL nr.2jDAl7;
- prevederile Legii 52l2AB privind transparenla decizionalE in administralia public6 locald;

examinAnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: t*gea612017 privind bugetul de srar pe anul 2017; tegea
27312006 privind finanlele publice locale cu modificdrile qi completdrile ulterioire; prevederile UG nr. 8S+12004 privind concesionarea unor spalii
cu destina{ia de cabinete medicale; Ordinul nr,94612A04;

ln temeiul ar1.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala, republicat6, cu
modifi cdrile qi complet6rile ulterioare,

noIARAgrE:

Art-l Se aproba diminuarea suprafefei concesionate de Cabinetul Medical Individual "dr. Cucu Elena,,, cu 5,3
mp din contractul de concesiune nr. 6749|ZB.1O.ZOO4, spatriu ce apa4ine domeniului public al comunei Letcani.

Art.z Primarul comunei, domnul Turcu Stelian, viceprimarul, compartimentul financiar contabil gi
compartimentul pentru administrarea patrimoniului din cadrul primdriei, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotirdri.

Arl.3 Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotSr6ri primarului, solicitantei, celorlalte persoane
gi compartimentevizate gi Institutiei prefectului Judetului Iaqi.

O copie a prezentei hotarari va fi afisata la sediul consiliului local pentru a fi adusa la cunostinta publica.

Dati ast6zi : 29.11.2017
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