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                                            Hotararea a fost adoptata cu 

            votul a 18 consilieri  

       

HOTARAREA NR.27 

privind reorganizarea spaţiilor (cabinete medicale şi cote indivize), situate în 

Huşi, B-dul 1 Mai, nr. 4, bl. 25, parter, în incinta “Dispensarului 

medical nr. 1” 

 

 

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui 

 

Având în vedere expunerea de motive privind reorganizarea spaţiilor 

(cabinete medicale şi cote indivize), situate în Huşi, B-dul 1 Mai, nr. 4, bl. 25, 

parter, în incinta “Dispensarului medical nr. 1”; 

 În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c), art.36 alin.(2) lit.d) 

coroborat cu art.36 alin.(6) lit.a) pct.3 şi art.124 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.45 alin.(2) lit.e) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă reorganizarea spaţiilor (cabinete medicale şi cote indivize), 

situate în Huşi, B-dul 1 Mai, nr. 4, bl. 25, parter, în incinta “Dispensarului medical 

nr. 1”, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, după cum urmează: 

a) Cabinetul medical individual dr.Donosă Rodica va primi, ca urmare a 

reorganizării spaţiilor (cabinete medicale şi cote indivize) o suprafaţă totală de 

62,19 mp, compusă din: 

Spaţiul nr.2 cu suprafaţa de 13,77 mp; 

Spaţiul nr.13cu suprafaţa de 11,10 mp; 



Spaţiul nr.12 cu suprafaţa de 8,10 mp; 

Cota indiviză din săli aşteptare, holuri, grupuri sanitare cu suprafaţa de 

19,06 mp; 

Cota indiviză din pereţi cu suprafaţa de 10,16 mp. 

b) Cabinetul medical individual dr.Moişanu Gabriela îşi va menţine, ca urmare 

a reorganizării spaţiilor (cabinete medicale şi cote indivize) o suprafaţa de 85,81 

mp, compusă din: 

Spaţiul nr.7 cu suprafaţa de 8,46 mp; 

Spaţiul nr.6 cu suprafaţa de 9,30 mp; 

Spaţiul nr.4 cu suprafaţa de 12,54 mp; 

Spaţiul nr.5 cu suprafaţa de 10,66 mp; 

Grup sanitar cu suprafaţa de 2,98 mp (folosit exclusiv de CMI dr. 

Moişanu); 

Hol cu suprafaţa de 1,56 mp (folosit exclusiv de CMI dr. Moişanu); 

Cota indiviză din săli aşteptare, holuri, grupuri sanitare cu suprafaţa de 

26,3 mp; 

Cota indiviză din pereţi cu suprafaţa de 14,01 mp. 

c) Cabinetul medical individual dr.Ţîrdea Postelnicu Rodica va primi, ca 

urmare a reorganizării spaţiilor (cabinete medicale şi cote indivize) o suprafaţă 

totală de de 57,24 mp, compusă din: 

Spaţiul nr.10 cu suprafaţa de 13,41 mp; 

Spaţiul nr.9 cu suprafaţa de 7,89 mp; 

Spaţiul nr.8 cu suprafaţa de 9,04 mp; 

Cota indiviză din săli aşteptare, holuri, grupuri sanitare cu suprafaţa de 

17,55 mp; 

Cota indiviză din pereţi cu suprafaţa de 9,35 mp. 

d) Cabinetul medical şcolar, aflat în subordinea S.P.L.A.S. Huşi, va primi, ca 

urmare a reorganizării spaţiilor (cabinete medicale şi cote indivize) o suprafaţă 

totală de de 71,03 mp, compusă din : 

Spaţiul nr.1 cu suprafaţa de 13,66 mp; 

Spaţiul nr.3 cu suprafaţa de 10,59 mp; 

Spaţiul nr.11 cu suprafaţa de 13,41 mp; 

Cota indiviză din săli aşteptare, holuri, grupuri sanitare cu suprafaţa de 

21,77 mp; 

Cota indiviză din pereţi cu suprafaţa de 11,6 mp. 



 

 

 Art.2. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, cu toate utilităţile, către 

Cabinetul medical şcolar din cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială 

Huşi a spaţiilor prevăzute la art.1, pe perioada în care va funcţiona Cabinetul 

medical şcolar. 

 

 Art.3. Reorganizarea spaţiilor (cabinete medicale şi cote indivize), situate în 

Huşi, B-dul 1 Mai, nr. 4, bl. 25, parter, în incinta “Dispensarului medical nr. 1” va 

face obiectul actului adiţional la contractul de concesiune nr.30900/20.12.2004 

încheiat cu Cabinetul medical individual dr.Donosă Rodica, conform Anexei nr.2 

la prezenta hotărâre, a actului adiţional la contractual de concesiune 

nr.30903/20.12.2004 încheiat cu Cabinetul medical individual dr.Ţîrdea Postelnicu 

Rodica, conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre şi a procesului-verbal de 

predare-primire încheiat cu S.P.L.A.S. Huşi, conform Anexei nr.4 la prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.4. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi să semneze actele 

adiţionale şi procesul-verbal de predare-primire încheiat cu S.P.L.A.S. Huşi, 

menţionate la art.3, în numele şi pentru Municipiul Huşi. 

 

Art.5. Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3 şi Anexa nr.4 fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Husi. 

 

 
                                                                              HUSI, 26 ianuarie 2012  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,               Contrasemneaza, 

        Popa Cristinel                                             Secretarul municipiului Husi  

              jr.Monica Dumitrascu 
 


