ROMÂNIA
JUDEŢUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL BOISOARA
HOTĂRÂREA nr. 40
PRIVITOR LA : inchirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu in suprafata
de 60 mp situat în imobilul “Clădire Dispensar Uman ”,din, com. Boisoara,
jud.Valcea, pentru infiintarea unei farmacii comunitare;
Consiliul Local Boisoara, judetul Valcea intrunit in sedinta ordinara in
data de 11.10.2016, la care participa un numar de 8 consilieri din totalul de 9
consilieri alesi in functie;
Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boisoara nr. 16
din 7.09.2016 domnul consilier Baciu Emil, a fost ales preşedinte de şedinţă
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Boisoara,
jud.Valcea prin care se propune inchirierea prin licitaţie publică a unui
spaţiu in suprafata de 60 mp, apartinand domeniului public al Comunei
Boisoara ,situat în imobilul “Clădire Dispensar Uman ”,in vederea infiintarii
unei farmacii comunitare, necesitatea acesteia, cat si solicitarea d-nei
Diaconu Aurica Virginia , inregistrata sub nr. 2419 din 12.09.2016;
Avand in vederea expunerea de motive inregistrata sub nr. 2623 din
04.10.2016 a primarului Comunei Boisoara si raportul inregistrat sub nr.
2622 din 04.10.2016;
Avand in vedere raportul comun al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Boisoara, pentru dezvoltare economico- sociala, buget
finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, protectia
mediului, servici si comert, pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie
sociala, activitatii sportive si de agrement, pentru administratia publica
locala, juridica, apararea ordini si linistii publice, a drepturilor cetatenilor,
prin care se propune admiterea proiectului de hotarare ;
Vazind raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare,intocmit
de secretarul unitatii administrativ teritoriale Boisoara ;
Tinand cont de prevederile art. 14 si art. 15 din Legea 213/1998- privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si de prevederile Legii
farmaciei nr. 266/2008, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.(1) si alin 2 lit.c) şi art.45, alin.(3)
precum si art. 123 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia

publică locală, republicată, cumodificările şi completările ulterioare, cu un
numar de 8 voturi „pentru „ adopta urmatoarea :

HOTĂRĂRE:
Art.1 - Se aprobă inchirierea prin licitaţie publică, a unui spaţiu in suprafata
de 60 m.p. , apartinand domeniului public al Comunei Boisoara, situat în
imobilul “Clădire Dispensar Uman ”,din satul Boisoara, com. Boisoara, jud.
Valcea, in vederea infiintarii înfiinţării unei farmacii comunitare;
Art. 2 – Se aproba inchirierea pe o perioada de 4 (patru ani), incepand cu
data incheierii contractului de inchiriere, cu drept de prelungire;
Art. 3 – Se aproba pretul de pornire la licitatie de 100 lei/luna .
Art.4 - Se aprobă studiul de oportunitate si caietul de sarcini al licitatiei
publice , care constituie anexe, ce fac parte integranta din prezenta .
Art.5 - Primarul comunei Boisoara, judetul Valcea se imputerniceste cu
ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, iar prin grija secretarului va fi
adusa la cunostinta publica prin afisare si comunicata in copie Institutiei
Prefectului – judetul Valcea, compartimentului contabilitate din cadrul
primariei Boisoara, judetul Valcea .
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