ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 29/2016

privind acordul de folosire a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical
de la dispensarul uman
Având în vedere cererea formulată de d-na. doctor Rotar-Barbul Alina-Maria în calitate
de medic de familie, raportul de specialitate al Biroului contabil şi achiziţii publice, expunerea
de motive a primarului comunei Vetiş şi raportul comisiei de specialitate de pe lângă consiliul
local al comunei Vetiş ;
Ţinând cont de Acordul d-nei. doctor Szakal –Straki Ingrid, medic de familie în comuna
Vetiş precum şi contractul de concesiune nr.1975/28.07.2008;
Respectând prevederile HG nr.884/2005 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia
de cabinete medicale;
Având în vedere Certificatul de medic specialist Medicina de Familie nr.
27553/01.04.2016 a d-nei Rotar-Barbul Alina-Maria;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct.3 coroborat cu art. 45 alin. 3) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completările
ulterioare;
Consiliul local al comunei Vetiş, judetul Satu Mare, întrunit in şedinţă extraordinară în
data de 07.07.2016,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Îşi dă acordul pentru folosirea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, de
la Dispensarul uman din satul Vetiş, nr. 185, în suprafaţă de 19 mp şi suprafaţa de 30 mp la
Căminul Cultural sat Decebal, nr.262, de către d-na doctor Rotar-Barbul Alina-Maria, în
calitate de medic de familie pentru înfiinţarea C.M.I., care va prelua activitatea C.M.I.
Dr.Szakal-Straki Ingrid.
(2) Acest acord este lovit de nulitate în cazul în care d-na doctor Rotar-Barbul
Alina-Maria nu va prelua activitatea C.M.I. Dr.Szakal-Straki Ingrid.
Art. 2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţeazâ primarul comunei
Vetiş.
Art. 3. Prezenta se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, d-nei doctor
Rotar-Barbul Alina-Maria şi C.M.I. Dr.Szakal-Straki Ingrid.
Vetiş, la 07.07.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BERCI GHEORGHE

Contrasemnez,
SECRETAR
Jr. ANCA-MARIA POP

Total consilieri 15 , Prezenti 15, Pentru 15 voturi, Impotriva 0 voturi, Abtineri 0 voturi.

