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                                   STUDIU DE OPORTONITATE  

privind aprobarea scoaterii la licitatie,in vederea inchirierii,a unui spatiu in suprafata de 

36,16mp,apartinand domneniului public al comunei Albesti Paleologu,situat in incinta         

                                             dispensarului uman Albesti Muru   

 

           Bunul care urmeaza sa fie inchiriat este spatiu in suprafata de 36,16mp situat in incinta 

dispensarului uman Albesti Muru. 

          Imobilul apartine domeniului public al comunei Albesti Paleologu si se afla in administrarea 

Consilului Local al comunei Albesti Paleologu ,judetul Prahova. 

         Propunerea pentru inchiriere a fost facuta de d-na Vasiloe Iuliana ,inspector cadastru in cadrul 

primariei Albesti Paleologu. 

         Spatiul prezentat in planul de situatie anexat in suprafata de 36,16mp, solicitantul intentioneza 

sa-l foloseasca pentru desfasurarea activitati de “ cabinet stomatologic ”. 

 

Motivele de ordin economic ,financiar,social si de mediu care justifica acordarea inchirierii  

 

              Inchirierea spatiului cu destinatia cabinet stomatologic,constituie o sursa permanenta si 

sigura de venituri pentru bugetul local.Spatiul inchiriat va fi utilizat doar in scopul infiintarii si 

functionarii unui cabinet stomatologic. 

              Potentialii ofertanti pentru inchirierea acestui spatiu,il vor amenaja pentru buna desfasurare 

a activitatii de cabinet stomatologie. 

             Inchirierea este oportuna din urmatoarele motive: 

- Din punct de vedere financiar va fi un castig cert,real,pe termen mediu,facandu-se venit la 

bugetul local; 

- Din punct de vederea al mediului ,prin inchirierea acestui spatiu se contribuie la o mai buna 

salubrizare a acestuia. 

- Existent unui cabinet stomatologic in comuna Albesti Paleologu,vine in intampinarea 

nevoilor cetatenilor comunei si va fi benefica cetatenilor comunei . 

 

Date privind bunul care se inchirieaza  

 

        Descrierea : spatial care se scoate la licitatie este situate in incinta dispensarului uman din satul 

Albesti Muru si se compune din cabinet stomatologic Au=26.89mp si sala de asteptare 9,27mp. 

       Pentru asigurarea functionalitatii spatiului propus spre inchiriere in scop de cabinet stomatologic 

nu sunt neceasare lucrari de reparatii tencuieli,zugraveli,reparatii la tamplarie,alimentare cu apa 

potabila ,doar dotare cu aparatura specifica activitatii propuse. 

       In celelalte spatii din incinta dispensarului uman isi desfasoara activitatea inca doua cabinet de 

medicina –  medicina de familie Cardas Sandica si Nicolae Rosana. 

      Imobilul se afla in administrarea Consiliului Local al comunei Albesti Paleologu,judetul Prahova. 

 

 



 

 

 

        Nivelul minim al redeventei  

 

         Avand in vedere raportul evaluatorului autorizat d-nul Negoita Iulian ,se propune nivelul valoric 

al redeventei de  plecare la licitatie de a  11,23 lei echibalentul a ,3euro/mp si se plateste pana in 

ultima zi lucratoare a lunii,pentru luna in curs . 

 

       Modalitatea de acordare a inchirierii  

 

       Procedura de licitatie se poate desfasura numai daca in urma publicarii anuntului de licitatie au 

fost depuse cel putin doua oferte valabile . 

 

        Durata estimata a inchirierii  

 

        Inchirierea se va face in baza unui contract prin care proprietarul ,in cazul de fata Consiliul Local 

al comunei Albesti Paleologu,judetul Prahova va transmite unui ofertant selectionat-chirias pe o 

perioada determinata de 5 ani ,dreptul si obligatia de exploarare a spatiului ramas disponibil in 

incinta diospensarului uman Albesti Muru,apartinand domeniului public al comunei ,cu suprafata de 

36,16mp,in schimbul unei redevente. 

 

       Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de inchiriere 

 

       Termenele pentru realizarea inchirierii vor fi respectate conform O.U.G.nr.572 / 2019 privind 

Codul Administrativ. 

       Contractul de inchiriere va fi incheiat in forma scrisa,sub sanctiunea nulitatii absolute.Refuzul 

ofertantului declarat castigator de a incheia contractul de inchiriere atrage dupa sine pierderea 

garantiei depuse pentru participare si,daca este cazul,plata de daune interese. 

      Odata cu aprobarea studiului de oportunitate se va intocmi documentatia de atribuire. 
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