
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 50 
Din 24.08.2022

Privind aprobarea încheierii unui contract de comodat 
privitor la unele echipamente medicale

Consiliul Local comunei Băiuţ, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.08.2022;
întrucât Comuna Băiuţ a primit prin donaţie mai multe echipamente medicale care nu 

pot fi folosite decât prin intermediul unui funizor autorizat de servicii de sănătate;
Ca urmare a solicitării depusă de Cabinetul Medical Individual dr. Fernea Monica, 

prin care aceasta solicită încheierea unui contract de comodat privitoare la aparatura medicală 
existentă în inventarul Primăriei Băiuţ;

Având în vedere referatul de aprobare prezentat de dna primar Maciuc Viorica, 
raportul compartimentului de specialitate şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate din 
cadrul Consiliului Local Băiuţ;

Luând în considerare prevederile art. 2146 -  2157 din Legea nr. 257/2009 privind 
Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d). alin. 7 lit. c), alin. 10 lit. a), art. 139 
alin. 1, alin. 3 lit. g) şi ale art. 196. alin. 1. lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unui contract de împrumut de folosinţă -  comodat 
mobiliar între Comuna Băiuţ în calitate de comodant şi Cabinetul Medical Individual dr. 
Fernea Monica. în calitate de comodatar. având ca obiect echipamentele medicale menţionate 
în Anexa 1 parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Predarea-primirea echipamentelor medicale care fac obiectul acestui contract 
de comodat se va face în termen de 2 zile de la semnarea contractului de comodat.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:
Prefectului judeţului Maramureş;
Primarului comunei Băiuţ
Cabinetului Medical Individual dr. Fernea Monica 
Populaţiei prin afişare şi publicare pe site-ul Primăriei Băiuţ 
Dosar
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