
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 33 din 31.03.2020 

pentru încheierea unui contract de comodat, ce are ca obiect imobilul înscris în CF nr. 

408349-C1-U2 Giarmata, privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului, a 

aparaturii medicale și a echipamentelor necesare funcționării Centrului de Permanență 

Giarmata, ca urmare a schimbării Coordonatorului Centrului de Permanență 

Giarmata 

 

CONSILIUL LOCAL al comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din 

data de  31.03.2020: 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive a d-lui primar ing. Bunescu Virgil; 

 referatul de specialitate întocmit de dna. Salavat-Ecobici Irina, consilier juridic în  cadrul  

Primăriei  Comunei  Giarmata; 

 prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale 

primare prin centrele de permanență; 

 prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr 697/25.05.2011 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin 

centrele de permanență; 

 prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 numirea dnei Dr. Iancu Cristina-Laura în calitate de coordonator al Centrului de 

Permanență Giarmata; 

 acordul prealabil privind înființarea Centrului de Permanență Giarmata exprimat prin 

HCL Giarmata nr. 31 din data de 31.10.2016; 

 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administraţia publică; 

         În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 129 alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (1) și 

196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

ART.1. Se aprobă în conformitate cu prevederile Legi nr. 263/2004 privind asigurarea 

continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență coroborate cu prevederile 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

 
 

 



art. 2146 Cod Civil, încheierea unui contract de comodat ce are ca obiect imobilul înscris în CF 

nr. 408349-C1-U2 Giarmata, privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului, a aparaturii 

medicale și a echipamentelor necesare funcționării Centrului de Permanență Giarmata. 

ART.2. Cu data prezentei începe să curgă termenul de valabilitate al contractului de 

comodat. 

ART.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează consilierul 

juridic, dna. Salavat-Ecobici Irina, din cadrul Primăriei Comunei Giarmata. 

ART.4. Contractul de Comodat face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  15 voturi „pentru”, 

0,,împotrivă”, 0,,abțineri”. 

ART.6. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

 primarului Comunei Giarmata; 

 consilierului juridic al Primăriei Comunei Giarmata; 

 Cabinetului Medical Medicină de Familie Dr. Iancu Cristina-Laura; 

 se va afișa. 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                 CONSILIER LOCAL                    SECRETAR                                

                BADEA CONSTANTIN                                                                GHERMAN SORINA-ANA    

 

 


