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HOTĂRÂREA NR. 33 / 2021 

privind aprobarea închirierii prin licitație publică  

a unor încăperi din incinta Clădirii Dispensarului Medical  

aflat în proprietatea publică al comunei Dănești, județul Harghita 

 

 

Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la şedinţa ordinară din data de 27 mai 

2021, convocat prin Dispoziţia nr. 57/2021, emisă de primarul comunei Dănești, 

judeţul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Dănești nr. _____/2021, 

raportul de specialitate prezentată de consilierul de achiziții publice al Primăriei com. 

Dănești nr. ______/2021, precum și avizul nr.______/2021 al Comisiei economico-

financiară, protecția mediului, turism și agricultură; 

 

Văzând prevederile Regulamentului -cadru de închiriere a bunurilor aparținând 

domeniului public sau privat al comunei Dănești aprobat prin Hotârâre Consiliului 

Local al comunei Dănești nr. 54/2016; 

 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr.287/2009 privind CODUL CIVIL; 

- Constituției României; 

- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 

ulterioare; 

-  

Luând în considerare prevederile Hotărârii de Guvern nr.1351/2001 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Harghita – Anexa nr.21 Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Dăneşti, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţie publică, actualizată; 

 

În baza prevederilor art. 333, art. 334 din Capitolului III Modalităţile de exercitare a 

dreptului de proprietate publică al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale 

Secțiunea 4 Închirierea bunurilor proprietate publică din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

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

art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA DĂNEŞTI  

C O N S I L I U L  L O C A L  
 

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a unor încăperi din incinta Clădirii 

Dispensarului Medical aflat în proprietatea publică al comunei Dănești, județul 

Harghita, în vederea desfășurării unor activități în cadrul unui laborator dentar, după 

cum urmează: 

(1) Datele de identificare și valoarea de inventar ale bunului care face obiectul 

închirierii:  
- spaţiului este situat în comuna Dănești, nr. 9,  judeţul Harghita, spaţiu format 

din 3 încăperi cu o suprafaţă de 42 mp, din care 4,20 mp spaţiu de intrare,  

10,10 mp spaţiu pentru ghipstare, şi 27,70 mp spațiu de ceramică,  identificat 

prin extras CF nr. 50076 şi la punctul 24. al Inventarului bunurilor din 

domeniul public al comunei Dănești. 

-valoarea de inventar al bunului: 66.163,44 lei 

(2) Destinația dată bunului care face obiectul închirierii: desfășurarea unor 

activități în cadrul unui laborator dentar 

(3) Durata închirierii: 5 ani 

(4) Prețul minim al închirierii: 1 euro/mp./lună 
 

Art.2. Se aprobă Documentația de atribuire, care este alcătuită din caietul de 

sarcini, fișa de date a procedurii, contractul-cadru conținând clauze contractuale 

obligatorii, formulare și modele de documente, prevăzută în anexa, care face parte 

integrantădin prezenta horărâre. 

 

Art.3. Se împuternicește d-l primar Bőjte Csongor-Ernő prin aparatul de specialitate, 

pentru organizarea licitației publice pentru închirierea a unor încăperi din incinta 

Clădirii Dispensarului Medical aflat în proprietatea publică al comunei Dănești, 

județul Harghita. 
 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică primarului, Compartimentului de achiziții 

publice, urbanism și amenajarea teritoriului, Compartimentului contabil-financiar, 

impozite și taxe locale, precum și Instituției Prefectului Județului Harghita. 

 

Dăneşti, la 27 mai 2021 

Președintele de ședință,   Contrasemnează pentru legalitate: 

Gál Kálmán 

       Secretarul general al  

 ………………….……………………  C O M U N E I  DĂNEȘTI 

Bogács Angyalka-Klára 



………………….…………………… 

 
 


