JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA NICŞENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind spaţiile cu destinaţie de cabinete medicale
din comuna NICŞENI
Consiliul local al comunei Nicşeni,judeţul Botoşani,întrunit
în şedinţă ordinară astăzi, 21 iulie 2008,
analizând expunerea de motive prezentată de dl. primar
Gaidur Ioan, cu privire la spaţiul proprietatea Consiliului local Nicşeni,
care poate fi vândut în condiţiile prevăzute de OUG nr. 68/2008,
văzând rapoartele comisiilor:
- pentru activităţi social-culturale, şi
culte,învăţământ,sănătate şi familie ,protecţia
mediului şi turism;
- protecţie socială, juridică,protecţia copilului,
în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2008 privind
vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale cu destinaţie de cabinete medicale şi a spaţiilor
în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical,precum şi ale
Legii nr.213/2008 privind bunurile din domeniul public şi regimul
juridic al acestora,
în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 , republicată, a
administraţiei publice locale, cu completările şi modificările ulterioare,
h o t ă r ă ş t e:
Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în
domeniul privat al Consiliului local Nicşeni , a spaţiului cu destinaţie
de cabinet medical , în suprafaţă de 106,31 m.p. , precum şi a
terenului aferent acestuia şi celor patru apartamente de la etajele
superioare, în suprafaţă de 661 m.p. conform planului de amplasament
prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă lista spaţiilor cu destinaţie de cabinete
medicale din comuna Nicşeni , prezentată în anexa nr. 2 la prezenta
hotărâre , în vederea vânzării acestora în conformitate cu OUG nr.
68/2008.
Art.3 În vederea constituirii comisiei pentru vânzarea
spaţiilor cabinetului medical şi a comisiei de contestaţii sunt desemnaţi
următorii consilieri locali:
a) Comisia de vânzare
1.Iliescu Corneliu ;
2. Creţu Paul-Petru.
b) Comisia de contestaţii:
1.Dudău Ioan ;
2.Bivolariu Robert.
Art.4 Primarul comunei Nicşeni,prin compartimentele de
specialitate răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
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