
JUDETUL ARGES 

CONSILIUL LOCAL STALPENI  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 47 /18.05.2022 

cu privire la aprobarea atribuiri în folosință gratuită, a spatiului in  suprafața de 56 mp 

din imobilul  Şcoala Opreşti ce face parte din domeniul public al U.A.T. Stȃlpeni, dlui. 

Zgreabăn Vasile Lucian - medic veterinar al Cabinetului Medicina Veterinara - 

dr.Zgreabăn Vasile Lucian pentru prestarea serviciilor sanitar-veterinare pe raza 

comunei Stȃlpeni 

Consiliul Local al comunei Stalpeni, județul Argeș; 

Având în vedere : 

-  prevederile art.874 (1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, actualizata; 

- prevederile art.297 lit.d din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

In temeiul prevederilor art.17 din Ordonantei Guvernului nr.42/2004 privind 

organizarea activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr.215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Hotararii Guvernului nr.1415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale 

Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu 

modificarile si completarile ulterioare, prin care se dispune ca “autoritatile administratiei 

publice centrale si locale au obligatia sa colaboreze si sa sprijine medicii veterinari oficiali si 

medicii veterinari de libera practica imputerniciti in exercitarea competentelor specifice 

domeniului sanitar-veterinar”, prevederile Hotararii Guvernului nr.1156/2013 pentru 

aprobarea actiunilor sanitar veterinare cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere,  

prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animal la om, 

protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, 

ovinelor si caprinelor, a actiunilor prevazute in Programul de supraveghere si control in 

domeniul sigurantei alimentelor, precum si a tarifelor aferente acestora, cu modificarile si 

completarile ulterioare si Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si 

pentru Siguranta Alimentelor nr.35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicarea a Programul actiunilor de supraveghere,  prevenire, control si eradicare a bolilor la 

animale, a celor transmisibile de la animal la om, protectia animalelor si protectia mediului, 

de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si ecvideelor, precum 

si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control in domeniul 

sigurantei alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-    referat de aprobare nr.3335/ 13.05.2022  al primarului comunei Stalpeni ;  

-   raportul de specialitate nr.3341/13.05.2022 al  Compartimentului Juridic si  Asistenţă 

Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stalpeni ; 

-    avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Stalpeni ;              

    În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind 

Codul Administrativ,   

 

Primarul Comunei Stalpeni 

PROPUNE : 

Art. 1. Se aprobă cererea domnului doctor Zgreabăn Vasile Lucian - medic veterinar al 

Cabinetului Medicina Veterinara - dr.Zgreabăn Vasile Lucian, pentru darea in folosinta gratuita 

a suprafetei de 56 mp ( o camera ) din imobilul  Şcoala Opreşti, situat in comuna Stalpeni, sat 

Opresti, judetul Arges, proprietatea U.A.T.Stalpeni, Cabinetului Medical Veterinar Dr.Zgreabăn 

Vasile Lucian, inregistrat in Registrul Unic al cabinetelor medicale veterinare cu numarul 

4909/17.09.2008, cod fiscal 24759750, pe durata de 1(unu) an, pentru prestarea serviciilor 

sanitar-veterinare pe raza comunei Stȃlpeni. 



Art. 2. Predarea - primirea bunului se va face dupa aprobarea hotararii de Consiliul Local 

Stalpeni. 

Art. 3. Cabinetul Medicina Veterinara - dr.Zgreabăn Vasile Lucian va suporta cheltuielile 

de intretinere a bunului si cheltuielile cu utilitatile legate de folosirea spatiului care face obiectul 

contractului de comodat.. 

Art. 4. Consiliul Local Stalpeni are urmatoarele obligatii : 

a) sa verifice modul in care sunt respectate conditiile de folosinta stabilite prin actul de dare in 

folosinta si prin lege. 

b) sa solicite incetarea folosintei gratuite si restituirea bunului, atunci cand interesul public legitim 

o impune. 

Art. 5. Cabinetul Medicina Veterinara - dr.Zgreabăn Vasile Lucian are urmatoarele 

obligatii : 

a) sa foloseasca bunul potrivit destinatiei in vederea careia i-a fost acordata folosinta gratuita . 

b) sa prezinte anual Consiliului local, rapoarte privind activitatea de utilitate publica desfasurata, 

gradul de implementare la nivelul comunei, precum si  prognoza si strategiile pentru perioada 

urmatoare. 

c) sa permita accesul membrilor consiliului local pentru efectuarea controlului asupra bunului. 

d) sa nu modifice bunul in parte sau in integralitatea lui. 

e) la incetarea folosintei gratuite, sa restituie bunul in starea dobandita initial.   

f) folosinta dobandita in baza acestei hotarari nu poate fi transmisa, nici oneros si nici cu titlu 

gratuit unei alte persoane fizice sau juridice. 

g) sa informeze Consiliu local cu privire la orice tulburare adusa dreptului nde proprietate publica 

precum si la existenta unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natura sa 

conduca la imposibilitatea expoatarii bunului.  

Art. 6. Se mandateaza  Primarul comunei Stalpeni dl.Şerbănoiu Gabi, sa semneze 

contractul de dare in folosinta gratuita  intre U.A.T. Stalpeni in calitate de comodant si Cabinetul 

Medical Veterinar Dr.Zgreabăn Vasile Lucian in calitate de comodatar, conform contractului de 

comodat, prevazut in Anexa 1 la prezenta hotarare . 

Art. 7. Se aproba prelungirea anuala a Contractului de comodat, prin act aditional 

incheiat cu acordul partilor, pe intreaga perioada a concesionarii activitatilor sanitar veterinare 

de interes public national de pe teritoriul comunei Stalpeni de catre CMV Dr.Zgreabăn Vasile 

Lucian. 

Art. 8. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul comunei Stalpeni prin 

aparatul de specialitate al primarului. 

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 

şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul  Argeş,  Primarului comunei 

Stalpeni si Cabinetului Medicina Veterinara - dr.Zgreabăn Vasile Lucian . 

 

 

                                 

 

 

                                                                                   Dinculescu Marius Florinel 

                                                                                    

Avizat  

Secretar general, 

Ramona SIMION 

Initiator -primar 

Serbanoiu GABI  


