Dosar III-E-5
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN
HOTARAREA NR.127
din 28 mai 2020
privind: aprobarea «Studiului de oportunitate in vederea concesionarii imobilului,
situat in municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 2, pentru punerea in
functiune a Centrului de Oncologie si Radioterapie – Spitalul Judetean de
Urgenta Braila», aflat in domeniul public al judetului Braila si administrarea
Consiliului Judetean Braila

Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 28 mai 2020;
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat
sub nr. 10045/20.05.2020, Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica,
Contencios inregistrat sub nr. 10046/20.05.2020, precum si «Studiul de oportunitate in
vederea concesionarii imobilului situat in municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 2, pentru
punerea in functiune a

Centrului de Oncologie si Radioterapie – Spitalul Judetean de

Urgenta Braila», intocmit de catre S.C. Androniu Consulting S.R.L. Braila si inregistrat la
Consiliul Judetean Braila sub nr. 8361/24.04.2020;
Vazand avizele Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor
publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si Comisiei de buget finante, administrarea domeniului public si privat al judetului;
In baza prevederilor art.108, lit.b), art.173, alin.(1), lit.c), alin.(4), lit.a), coroborate cu
art. 308 si art. 309

din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 182, alin.(1) si art.196 alin.(1), lit.”a” din Ordonanta de
Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. - Se aproba «Studiul de oportunitate in vederea concesionarii imobilului situat in
municipiul Braila, Soseaua Buzaului nr. 2, pentru punerea in functiune a

Centrului de

Oncologie si Radioterapie – Spitalul Judetean de Urgenta Braila», aflat in domeniul public al
judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, conform anexei, parte integranta
din prezenta hotarare.

Art. 2.

- Se aproba schimbarea denumirii “Centrul de Oncologie si Radioterapie –

Spitalul Judetean de Urgenta Braila” in “Centrul Oncologic de Radioterapie si Medicina
Nucleara – Spitalul Judetean de Urgenta Braila”.
Art. 3. - Se aproba nivelul minim al redeventei lunare, de la care se porneste licitatia, in
valoare de 2.600 euro/luna.
Art. 4. - Durata concesiunii va fi de 20 ani, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul partilor,
prin act aditional, pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata initiala.
Art. 5. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila.
Art. 6.

- Prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei

Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor
interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi .

PRESEDINTE,
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