HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii, domeniul public
al municipiului Caracal, în suprafaţă utilă de 150 mp. situate la parterul Policlinicii Spitalului
municipal Caracal(fost laborator MRF), în vederea amenajării unui laborator de radiologie- imagistică
medicală
EXPUNERE DE MOTIVE : Inexistenţa pe raza municipiului Caracal a unor laboratoare
medicale dotate cu aparatură de ultimă generaţie, respectiv tomograf computerizat, coroborate cu
imposibilitatea bugetului local de a susţine dotarea cu aceste echipamente medicale.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr. 12723/23.10.2008 al Direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului
Caracal;
- Prevederile Legii nr. 95/2006, modificată şi completată, privind reforma in domeniul sănătăţii;
- Prevederile Legii nr.213/1998, modificată şi completată, privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia;
- Art. 36 alin. 5 lit. “a” alin.6 lit. . “a” pct.3 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată;
- Avizul comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, sport, familie şi
protecţia copilului
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii, domeniul public al
municipiului Caracal, în suprafaţă utilă de 150 mp. situate la parterul Policlinicii Spitalului municipal
Caracal(fost laborator MRF), în vederea amenajării unui laborator de radiologie-imagistică medicală.
Art. 2 - Preţul de pornire al licitaţiei este conform HCL nr.167/2006 şi HCL nr.2/2008 .
Art. 3 -(1) Sumele obţinute din închirierea spaţiilor prevăzute la art.1 se fac venit la bugetul
local, vor fi virate în contul Spitalului municipal Caracal si se vor utiliza pentru cheltuieli curente si
de capital.
(2) Conducerea Spitalului municipal Caracal va justifica, semestrial, modul de
cheltuire a acestor sume.

ART.4 - Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART .5 - Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului
Caracal şi Spitalului municipal Caracal
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RAPORT DE SPECIALITATE

Pe raza municipiului Caracal nu există în momentul actual laboratoare medicale
dotate cu aparatură medicală de ultimă generaţie, mai exact tomograf computerizat, deşi
multe persoane care beneficiază de serviciile medicale oferite de Spitalul municipal
Caracal au solicitat astfel de analize.
Conform art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 3 din Legea 215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare Consiliul local al municipiului Caracal asigură cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sănătatea, iar conform
prevederilor Legii 95/2006, cu modificările ulterioare, asigură dotarea spitalelor cu
aparatură medicală .
Având în vedere că bugetul local al municipiului Caracal nu poate suporta astfel
de cheltuieli, costurile privind dotarea cu aparatură de genul celei menţionate mai sus
fiind foarte mari, iar la instituţia noastră a fost depusă intenţia unui centru medical de a
deschide un laborator de radiologie – imagistică în incinta Spitalului municipal Caracal,
cu aparatură de ultimă generaţie, propunem închirierea prin licitaţie publică a spaţiului

în suprafaţă de 150 mp situat la parterul Policlinicii municipiului Caracal (fostul
laborator MRF).
Precizăm că, ca urmare a solicitării instituţiei noastre, Spitalul municipiului
Caracal a comunicat că există spaţiul pentru a fi pus la dispoziţia Primăriei municipiului
Caracal.
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