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HOTÃRÂREA NR. 70 

privind aprobarea dării în folosință gratuită a mijoacelor fixe reprezentând  Covid 19 sistem 

automat de extracție a acidului nucleic echipament RT-PCR  și accesorii către Spitalul municipal 

Medgidia 

 

 
Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal 

numãrul 35, judeţul Constanţa, întrunit  legal în ședință extraordinară în data de 14 iulie 2020, având în 

vedere: 

       - proiectul de hotărăre nr. 78  și inițiativa exprimată  în referatul de aprobare nr. 15720/03.07.2020 a 

primarului municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator; 

- adresa Spitalului municipal Medgidia  nr.15714/03.07.2020 

- Raportul de specialitate al compartimentului de resort Direcția economică întocmit sub numărul 

15709/03.07.2020  ce are atasat fisele mijloacelor fixe cu  număr  și valoare de inventar; 

- Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; Ordonanța 

Militară nr. 1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și 

circulația trasnfrontalieră a unor bunuri; Ordonanța militară nr. 2/21.03.2020 privind unele măsuri de prevenire a 

răspândirii Covid-19, art. 8;Ordonanța militară nr. 3/03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii Covid-19, 

art. 6; Ordonanța militară nr. 4/29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii Covid-19, art. 6 

       -  prevederile Legii  nr. 24/2000 (2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative;  

      -  raportul de specialitate emis sub nr. 15780/06.07.2020 întocmit de compartimentul relatii publice și presă  

privind îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională ; 

     - prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor 

aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  

    În conformitate cu  prevederile art.  362 alin.(2) și alin.(3), art. 349-art. 351 și art. 287 lit b) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. b alin.(4) lit c) , alin.(14), art. 139 alin.(3)  lit. c) art. 196 

alin.(1) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. –  Se aprobă darea în folosință gratuită a mijloacelor fixe și accesorii  reprezentând Covid 19 

sistem automat de extracție a acidului nucleic echipament RT-PCR și accesorii către Spitalul municipal Medgidia, 

conform Anexei, parte integrantă din prezentul act administrativ, pe o durată de 10 ani,  pe bază de proces-verbal. 

  Art. 2. Spitalul municipal Medgidia  va utiliza bunurile date în folosință gratuită pentru  funcționarea 

liniei de testare  automată Covid -19.  și va suporta toate cheltuielile de mentenanță, întreținere și revizii a 

bunurilor preluate. 

 Art. 3. - Prezentul act administrativ  împreună cu anexele sale se comunică Instituției Prefectului în 

vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia,  Direcției Economice și Spitalului 

Municipal Medgidia  în vederea ducerii la indeplinire,  precum și compartimentului informatică pentru a fi adus la 

cunoștință publică prin publicarea in Monitorul Oficial Local. 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 18  voturi ,,pentru” din numărul de 18 consilieri prezenți  la ședință (lipsește 

dl Trifan A.R.)   și un număr de  19 consilieri în funcție. Dif:1ex.Instituţia Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar  Hot.,1 primar, 1 ex D ec/1 ex 

Spital , Afisat –CI Red 5 ex. 
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               Preşedinte de şedinţă                                                          Contrasemneazã pentru legalitate  

       Consilier local  Dna.  Elena  Florea                                                  Secretar General Municipiu 

                                                                                   Jr.  Nesrin Geafar  
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Anexa la HOTÃRÂREA NR. 70/14 iulie 2020 

 

Datele de identificare 

 privind darea în folosință a mijloacelor fixe și accesorii  către Spitalul municipal Medgidia 

 

Nr. 

crt. 

Persoana juridică de la 

care se transmite 

dreptul de folosință 

Persoana juridică la 

care se transmite 

dreptul de folosință 

Nr. 

inventar 

Denumire Mijloc 

Fix/accesorii 

Valoare de              

nventar [lei] 

1   5555700 COVID Sistem 

automat de extracție 

a acidului nucleic 

echipament  

RT-PCR COVID 

497.420,00 

2   5555701 COVID Mini 

centrifugă de mare 

viteză inclusiv 

rotorul 4x8 locuri 

stripuri  

PCR COVID 

5.474,00 

3   5555702 COVID Vortex 

pentru probe din 

exudat 

3534, 30 

4 Municipiul Medgidia 

CIF 4301456 

 

Spitalul municipal 

Medgidia  

CIF 4300752 

5555703 COVID Hota 

biosiguranță 

clasa II a 2 

31.297,00 

5   5555705 COVID Seturi 

pipete automate 

7.128,10 

6   5555706 COVID Seturi 

pipete automate 

7.128,10 

7   5555707 COVID combină 

frigorifică laborator 

aprox 260 L 

13.090,00 

8   5555708 COVID ansamblu 

mobilier format din 

4 buc mese de inox 

austenitic 

5.926,20 

9    

___ 

KIT RT-PCR 

COVID 19 complet 

500 buc  

57.715,00 

(500 buc x 115,43) 

10    

1111111603 

COVID dulap 

metalic pentru 

consumabile și 

reactivi  

1.333,99  

TOTAL   630.046,69 
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Preşedinte de şedinţă 
Consilier local  Dna.  Elena  Florea 


