ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
JUDETUL CALARASI
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi ; cod fiscal:3796691;cod postal : 917260 ;
tel,.0242523123, fax 0242523554

Nr.1440/05.04.2013
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 5 Aprilie 2013, in sedinta de indata a Consiliului Local Ulmeni,
convocata prin dispozitia primarului nr.60/05.04.2013
In sala de sedinte a Primariei comunei Ulmeni, judetul Calarasi, astazi data de mai
sus se desfasoara lucrarile sedintei de indata
a Consiliului Local Ulmeni, convocata de
domnul primar Uleia Gheorghe , in conformitate cu prevederile art.39 alin.4 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare..Se impune precizarea ca toti consilierii au fost anuntati telephonic de domnul
primar , iar titularii celor doua cereri respectiv d-na dr. Cercel Oana –Adina si dl dr. Brotac
Cornel, au fost anuntati de doamna secretar, telefonic si invitati sa participle la sedinta de
indata a consiliului local .
La lucrarile sedintei participa un numar 15 , din totalul de 15 consilieri in functie ,
doamna Manciu Anisoara – secretar comuna , domnul primar , doamna doctor Cercel
Oana Adina si sotul sau.
Sedinta este publica.
Domnul primar Uleia Gheorghe , deschide lucrarile sedintei si supune spre aprobarea
celor prezenti urmatoarele proiecte de hotarare;
1.Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a spatiului de
69,50 mp, cu destinatie cabinet medical pentru desfasurarea activitatii de medic
de familie.
2.Diverse.
Domnul consilier Florea Ion in calitate de presedinte de sedinta , preia lucrarile
sedintei si da cuvintul doamnei Manciu Anisoara , secretar comuna pentru a prezenta
procesul verbal incheiat in sedinta anterioara. Nefiind discutii se supune la vot procesul
verbal , care este aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 1 al Ordinii de zi. 1. Proiect de hotarare privind aprobarea
concesionarii directe a spatiului de 69,50 mp, cu destinatie cabinet medical
pentru desfasurarea activitatii de medic de familie.
Se da cuvintul domnului viceprimar , pentru a prezenta raportul compartimentului
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si proiectul de hotarare.
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Se da cuvintul domnului Panciu Constantin
pentru a consulta comisia de
specialitate in vederea avizarii acestui proiect.
Doamna secretar , prezinta situatia cabinetului medical in care a functionat medicul
de familie dr. Pisea Alexandrina, cu referire la decesul acesteia, adresa de la Casa de
asigurari de sanatate a judetului Calarasi, cit si cele doua cereri depuse de dr. Cercel
Oana Adina si dr. Brotac Cornel, medici care au fost instiintati telephonic la fel ca si
consilierii, in vederea convocarii consiliului local in sedinta de indata, prin dispozitia
primarului.
Se pune in discutie problema spatiului in care a functionat fostul medic de familie,
avind in vedere ca acest spatiu este proprietatea Consiliului Local Ulmeni, intre acesta
si medicul respectiv, existind un contract de concesiune.
Domnii consilieri, au precizat ca domnul dr. Brotac Cornel, este specializat in
kinetoterapie, asa fiind specificul cabinetului in care acesta activeaza in zona Piata
Oltenita.
Doamna dr. Cercel Oana –Adina, a precizat ca este medic specializarea medicina
generala, locuieste in Oltenita, iar pe viitor intentionaeza dezvoltarea cabinetului, cu
aparatura mederna, in serviciul pacientilor.
Pusa in discutie situatia de fapt, domnii consilieri au hotarat in unanimitate de
voturi , ca acest spatiu in suprafata de 69,50 mp, ce reprezinta cabinetul medical in care
a activat dr. Pisea Alexandrina, sa fie atribuit in concesiune directa doamnei dr. Cercel
Oana , in conformitate cu prevederile HG nr.884/2004, privind concesionarea unor
spatii cu destinatie cabinete medicale si prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii
nr.946/2004, cu privire la contractul cadru de concesiune, a unor spatii cu destinatie de
cabinete medicale.Drept pentru care s-a adoptata Hotararea nr.17/2013.
Nemaifiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta multumeste pentru
participare si declara inchise lucrarile sedintei .
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA
FLOREA ION

SECRETAR COMUNA
MANCIU ANISOARA

2

