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                      PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 42/ 05.07.2022 

Privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor spații cu destinația de cabinete medicale aflate in 

incinta Dispensarului uman Micești , pentru stomatologie, cabinet medic familie 1, cabinet medic familie 2,  

cardiologie, ginecologie, oftalmologie , punct de recoltare, în vederea desfășurării de activități medicale 

 

        CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MICEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ 

        Examinând referatul de aprobare nr.6461/05.07.2022, initiat de către Primar VOICU DUMITRU, precum și 

raportul de specialitate nr. 6462/05.07.2022 întocmit de către compartimentul achiziții publice; 

      In baza prevederilor  art. 108, alin. (1), lit b.), ale art. 129, alin. (2), lit.c) și alin. (6), lit. A), ale art. 139, 

alin.(3), lit g, ale art. 140, alin (1), ale art. 302-331, ale art. 306 alin. (3), ale art. 308, alin. (4), ale art. 309, art. 

297,  alin1.), lit b), precum și în temeiul art. 196, alin. (1), lit. A) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se aprobă concesiunea prin licitație publică a spațiilor cu destinația cabinete medicale, pentru 

specialitățile pentru stomatologie, cabinet medic familie 1, cabinet medic familie 2,  cardiologie, ginecologie, 

oftalmologie , punct de recoltare, aflate în incinta Dispensarului uman din Comuna Micești, sat Micești, strada 

DJ 740, aflat in proprietatea Comunei Micești , în suptafață totală de  478,17 mp, din care:  

• Parter cladire: 

-  62,32 mp ( cabinet 24,38 mp +37,95 spatii comune)  reprezentând cabinet Stomatologie 

- 96,19 mp ( cabinete si sala tratament 58,24 mp + 37,95 mp spatii comune) reprezentand Cabinet medic 

familie 1; 

- 73,83 mp ( cabinete 38,88 mp + 37,95 mp spatii comune) reprezentand Cabinet medic familie 2; 

• Etaj cladire  

- 46,42 mp ( cabinet 20,80 mp + 25,62 mp spatii comune) reprezentând cabinet Cardiologie,  

- 53,93 mp ( din care cabinet 29,31 mp + 25,62 mp spatii comune) reprezentând cabinet Ginecologie; 

       - 53,62 mp (din care cabinet 28,00 mp+ 25,62 mp spatii comune) reprezentând cabinet Oftalmologie; 

       - 91,86 mp (din care  cabinet 66,24 mp + 25,6+2 mp spații comune) reprezentând -Punct de recoltare.  

Art. 2 Se aprobă concesionarea  prin licitație publică a a spațiilor cu destinația cabinete medicale, pentru 

specialitățile: Stomatologie, Cabinet medic familie 1, Cabinet medic familie 2,  Cardiologie, Ginecologie, 



Oftalmologie , Punct de recoltare, aflate în incinta Dispensarului uman din Comuna Micești, sat Micești, strada 

DJ 740, aflat in proprietatea Comunei Micești. 

Art. 3 Spațiile medicale sunt identificate conform planurilor de situatie ce constituie anexe, parti integrante la 

prezenta hotărâre. 

Art. 4  Se aprobă Studiul de oportunitate precum și Caietul de sarcini privind aprobarea  concesionarii  prin 

licitație publică a a spațiilor cu destinația cabinete medicale, pentru specialitățile Stomatologie, Cabinet medic 

familie 1, Cabinet medic familie 2,  Cardiologie, Ginecologie, Oftalmologie , Punct de recoltare, aflate în incinta 

Dispensarului uman din Comuna Micești, sat Micești, strada DJ 740, aflat in proprietatea Comunei Micești. 

Art. 5. Se aprobă contractul – cadru , anexa nr. 5. 

Art 6. Durata concesiunii este de 5 ani de la data  încheierii  contractului de concesiune. Contractul de 

concesiune, va putea fi prelungit prin acordul de voință al părților, încheiat în formă scrisă, cu condiția ca 

durata însumată să nu depășească  49 de ani. 

Art. 7. Consiliul local al comunei  Micești, județul Argeș își însușește Rapoartele de evaluare privind stabilirea 

valorii de circulație  a spațiilor cu destinația cabinete medicale, aflate în incinta Dispensarului uman din Comuna 

Micești, sat Micești, strada DJ 740, aflat in proprietatea Comunei Micești. 

Art. 8 Nivelul redevenței, care reprezintă și prețul de pornire la licitație , este de :  7,42   lei/mp/ luna echivalent 

a 1,50 euro/mp/luna. 

Art. 9. Rapoartele de evaluare nr. 182/14.06.2021,  183/14.06.2021, 184/14.06.2021, 185/14.06.2021, 

186/14.06.2021. 

 Art. 10. – Se împuternicește executivul prin primar, ca în numele comunei Micești, să încheie contractele de 

concesiune pentru spațiilor cu destinația cabinete medicale, aflate în incinta Dispensarului uman din Comuna 

Micești, sat Micești, strada DJ 740, aflat in proprietatea Comunei Micești, inclusiv modificarea acestora prin act 

adițional  în funcție de derularea contractului, în conformitate cu prevederile legale. 

Art. 11. Comisia de evaluare a ofertelor se va stabili părin dispoziție a primarului comunei Micești și va avea în 

componență 5 (cinci) membri, din aparatul de specialitate al primarului. 

Art. 12. Prin grija secretarului general al comunei prezenta hotărâre va fi comunicată compartimentului achizitii 

publice,compartimentului finante-contabilitate, taxe si impozite, compartimentului resurse umane în vederea 

aducerii la îndeplinire și spre știință   instituției prefectului județului Argeș. 
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