ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax: 0235/457050;
Telefon/fax : 0335/819630

HOTĂRÂREA Nr. 26/2015
privind trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Rebricea,
judetul Vaslui, în domeniul privat al comunei Rebricea, judetul Vaslui
având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Rebricea, raportul compartimentului
de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea şi
raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
- adresa Institutiei Prefectului-judetul Vaslui, Serviciul Juridic, nr. 970/04.02.2015,
inregistrata la Primaria comunei Rebricea sub nr. 1087/05.02.2015, prin care se solicita
revocarea sau modificarea Hotararii Consiliului local al comunei Rebricea, nr.
37/23.10.2014 privind concesionarea, fara licitatie publica, a unor spatii apartinand
domeniului public al comunei Rebricea, judetul Vaslui;
în conformitate cu:
- prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 14 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 884/2004 privind
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c“, alin. (5) lit. „b”, art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin.
(1) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba trecerea unor imobile din domeniul public, în domeniul privat al
comunei Rebricea, judetul Vaslui, în vederea concesionarii acestora, fara licitatie publica,
pentru functionarea unor cabinete medicale individuale, medicina de familie, respectiv
medicina dentara, având datele de identificare prevăzute în anexa, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data prezentei, la sectiunea I “Bunuri imobile” din Anexa nr. 57
„Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Rebricea” la Hotararea
Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui precum
şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, modificată prin Hotararea
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Guvernului nr. 78/2010, Hotararea Guvernului nr. 131/2012 și Hotararea Guvernului nr.
260/2013, se abroga pozitiile nr. 176 si 177.
Art.3. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ, conform
Legii nr. 544/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare, in termenul prevazut de lege.
Art.4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va
comunica primarului comunei Rebricea, compartimentului Buget, contabilitate, impozite
şi taxe si compartimentului Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Rebricea, judeţul Vaslui, Consliului Judeţean Vaslui – Direcţia de administrare
publică – coordonarea consiliilor locale si Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in
termenul prevazut de lege.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Rebricea, judeţul Vaslui, prin compartimentul Urbanism.
Rebricea, 30 aprilie 2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,

Ursu Doina

Sârcu Geanina - Elena
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ROMÂNIA
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COMUNA REBRICEA
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ANEXA
la Hotărârea nr. 26/30.04.2015

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor care se trec din domeniul public, în domeniul privat al comunei Rebricea, judetul Vaslui, în vederea
concesionarii acestora, fara licitatie publica, pentru functionarea unor cabinete medicale individuale, medicina de
familie, respectiv medicina dentara

Nr.
Crt
.

0

1.

2.

Cod
de
clasificare

1

1.6.2

1.6.2

Denumirea
bunului

2

Elemente de identificare

3

Dispensar uman
Sat Rebricea

Situat in blocul cu 12
apartamente
Suprafata construita – 60 mp
Fundatie beton, pereti
caramida, acoperis azbest

Dispensar uman
si teren aferent
Sat Draxeni

Suprafata – 2.500 mp
Suprafata construita – 96 mp
Fundatie beton, pereti paianta,
acoperis tigla, incalzire cu
sobe.
Vecinatati:
N – DC
S – Chiriac Petru
E – Strada secundara 11
V – proprietate Zaharia Anica

Anul
dobândirii
sau dării
în
folosinţă

Valoarea
de
inventar

4

5

6

40.000

Fost domeniul public al comunei Rebricea
potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.
43/2009 si H.G. 78/2010
Domeniul privat al comunei Rebricea
potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.
26/30.04.2015

30.000

Fost domeniul public al comunei Rebricea
potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.
43/2009 si H.G. 78/2010
Domeniul privat al comunei Rebricea
potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.
26/30.04.2015

1981

1940

Situaţia juridică actuală
Denumire act proprietate sau alte acte
doveditoare

-lei-

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMPARTIMENT URBANISM

Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al
comunei Rebricea, judetul Vaslui, în domeniul privat al comunei Rebricea,
judetul Vaslui
Initierea proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi are la baza prevederile:
- prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor,
- prevederile art. 14 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 884/2004 privind
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Astfel, conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, „Trecerea din domeniul
public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului
judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local,
dacă prin constituţie sau prin lege nu se dispune altfel.”
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile
si completarile ulterioare, confera legalitate proiectului de hotarare, prin art. 36 alin. (2) lit.
„c“, alin. (5) lit. „b” si din aceste considerente, propun adoptarea proiectului de hotarare
privind trecerea unor imobile din domeniul public al comunei Rebricea, judetul Vaslui, în
domeniul privat al comunei Rebricea, judetul Vaslui, in forma prezentata de initiator.

10 aprilie 2015
CONSILIER,
Luchian Laurențiu - Nicolae

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al
comunei Rebricea, judetul Vaslui, în domeniul privat al comunei Rebricea,
judetul Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am initiat prezentul proiect de hotarare motivat de adresa Institutiei Prefectului - judetul
Vaslui, Serviciul Juridic, nr. 970/04.02.2015, inregistrata la Primaria comunei Rebricea sub nr.
1087/05.02.2015, prin care se solicita revocarea sau modificarea Hotararii Consiliului local al
comunei Rebricea, nr. 37/23.10.2014 privind concesionarea, fara licitatie publica, a unor spatii
apartinand domeniului public al comunei Rebricea, judetul Vaslui.
Va reamintesc faptul ca anul trecut Consiliul local Rebricea a adoptat hotararea susmentionata ca urmare a cererilor reprezentantilor legali ale Cabinetelor medicale individuale,
respectiv dna dr. Fanaragiu Luciana – Irina si dna dr. Cater Carmen – medicina de familie si dl dr.
Munteanu Tom - Nicol – medicina dentara, prin care se solicita concesionarea unor spatii apartinand
domeniului public al comunei Rebricea, spatii cu destinatia de dispensare umane.
In initierea prezentului proiect de hotarare s-a avut in vedere faptul ca spatiile in care se
desfasoara activitatile medicale fac parte din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
comunei Rebricea, respectiv pozitiile 176 si 177 din inventar, si s-a tinut cont si de prevederile art.
14 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 – republicata, privind organizarea şi funcţionarea
cabinetelor medicale care precizează ca „Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului
sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activităţi medicale, vor fi trecute
în domeniul privat al statului, respectiv al unităţilor administrativ-teritoriale...”.
Din considerentele enumerate mai sus, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea
nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare si cu
incadrarea in prevederile art. 36 alin. (2) lit. „c“, alin. (5) lit. „b”, art. 45 alin. (3) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
propun adoptarea proiectului de hotarare, in forma prezentata.
10 aprilie 2015
P R I M A R,

ing. Radu Valerică

