
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNŢENI 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind darea în folosinţă gratuită a unui spațiu din imobilul Corp administrativ 1 sau Corp 
administrativ 2, aparţinând domeniului public al comunei Unțeni situat în sat Mânăstireni și a 

unui spațiu din Clădire Dispensar Uman aparţinând domeniului privat  al comunei Unțeni situat 
în satul Burlești, Cabinetului individual medic de familie dr. Brînzei Otilia-Carmen, in vederea 

desfășurării activității în comuna Unţeni 

 
Consiliul local  al comunei UNȚENI, județul Botoșani, 

            ţinând cont de propunerilor consilierilor locali din şedinţa din data de 14.12.2022 al Consiliului local 
Unţeni; 
 analizând  Referatul de aprobare nr. 7148/2022 al consilierilor locali al Consiliului local Unțeni; 
 având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei cu nr. 7149/2022; 

având în vedere rapoartele de avizare ale: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public şi privat 

al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ, nr.619 din 01.02.2023; 
-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 

teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, nr.628 din 01.02.2023; 
- comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie 

socială, protecţie copii, tineret şi sport, nr.623 din 01.02.2023, 
           în baza prevederilor: 

- art. 108 litera d), art.129 alin.(6) lit.a) şi b), art.297 alin.1) lit.(d), art.349-351 și art.362 alin.2) și 3) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

- art. 858-865, art.874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare);  

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
hotărăște: 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 1 an și 8 luni, către Cabinetul Individual 
dr. Brânzei Otilia-Carmen, medic de familie al comunei Unţeni, a unui spațiu în suprafață de 12,10 mp din 
imobilul Corp administrativ 1 Mânăstireni sau a unui spațiu în suprafață de 16,40 mp din imobilul Corp 
administrativ 2 Mânăstireni şi a unui spațiu în suprafață de 15,90 mp din imobilul Clădire Dispensar uman 
Burleşti, comuna Unţeni, in vederea desfășurării activității în comuna Unţeni. 

Art.2. Se imputerniceste viceprimarul comunei Unţeni să semneze contractul de comodat. 
Art.3. Utilităţile şi toate cheltuielile de întreținere a bunurilor date în folosință gratuită vor fi suportate 

de către Primăria comunei Unţeni, din bugetul local. 
Art.4  Prezenta hotărâre se comunică în condiţiile art 197-199 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Președinde de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 

 
 
 
 
 
 
 
Comuna Unțeni 
1 februarie 2023 
Nr.12. 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Vasile Ursachi 
 
 


