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Capitolul I. -Obiectul concesiunii 

         Prin prezentul studiu se abordează  oportunitatea  inițirea procedurii de concesiune prin licițatie   

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. 

         Aceste spații se solicită pentru concesiune, în scopul desfășurării  de activității de medicale.  

        Menționăm  ca spațiile  sunt libere ca urmare a construirii acestui edificiu nou  numit Dispensar uman 

în comuna Micești , județul Argeș. 

Studiul de oportunitate s-a înotcmit  în conformitate cu prevederile legale cuprinse în: 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 57/2019 privind codul adminsitrativ; 

- Spațiile medicale, în prezent, fac parte din proprietatea publică și privată a comunei Micești. 

- Conform prevederilor art. 129, alin (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 pivind Codul administrativ , Consiliul 

local exercită atribuții privind administrarea domeniului public si privat al comunei si potrivit art. 129 alin. 

6  lit. a) , consiliul local  hotărăște  darea  în adminsitare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință  

gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului după caz, precum și a 

serviciilor publice de interes local, în condițiile legii. 

   -prevederile 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 

Capitolul II. Motive de ordin economic, financiar și social și de mediu care justifică realizarea concesiunii 

       Urmare a construirii Dispensarului uman din comuna Micești  considerăm că este necesară  și 

oportună  aprobarea concesiunii spațiilor de mai sus în scopul prestării de servicii medicale. 

       Concesionarea spațiilor medicale, în condițiile legii, duce la sporirea veniturilor la bugetul local al 

comunei Micești, prin stabilirea unei redevențe legale și adjudecată prin licitație publică. 

       Concesionarul va avea obligația prin contractul de concesiune, să respecte toată legislația în vigoare 

privind protecția mediului, în special, în ceea ce privește gestionarea eficienta a deșeurilor medicale și 

menținerea cu strictețe a condițiilor   de igienă cerute de reglementările legale în vigoare. 

        Pe de altă parte concesiunea se face în scopul lărgirii  rețelei serviciilor medicale, cât și ocuparea 

spațiilor disponibile din cadrul Dispensarului uman  din comuna Micești, județul Argeș. 

Capitolul III. Nivelul minim  al redevenței 

       Nivelul minim al   redevenței, care reprezintă și prețul de pornire la licitație , este de :  7,42   lei/mp/ 

luna echivalent a 1,50 euro/mp/luna. 

Capitolul IV. Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune și justificarea alegerii 

procedurii 

       Procedura pentru atribuirea contractelor de concesiune a spațiilor  medicale este  licitația publică, 

conform prevederilor Codului administrativ, pentru asigurarea accesului unui număr cât mai mare de 

ofertanți  și pentru obținerea unei redevențe cât mai reale, conform prețurilor practicate pentru 

concesiunea cabinetelor medicale în zona. 

    Concesionarea spațiilor prevazute mai sus se  face în scopul desfășurării de activități medicale. 

Capitolul V. Durata estimată a concesiunii 

       Durata concesiunii se propune a fi de 5 (cinci) ani, contractul de concesiune putând fi prelungit prin 

acordul de voință al părților , încheiat în formă scrisă, cu condiția ca durata însumată să nu depășească 49 

de ani. 
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