ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT
HOTARÂRE
privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de cabinet
medical stomatologic in suprafata de 12 mp, situat la etajul I al
Ambulatoriului de specialitate in favoarea medicilor stomatologi Platon
Bogdan Petru si Vintea Ana Maria
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, judetul Neamt;
Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 884/2004 privind
concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale;
Luand act de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia;
Vazand expunerea de motive inaintata de Primarul orasului Tirgu Neamt
si Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, prin care se propune
concesionarea unui spatiu cu destinatie de cabinet medical stomatologic,
inregistrate cu nr. 27924 din 19.12.2008.
In temeiul art. 36, alin.2 lit.c, art. 45 alin. 3, din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala republicata,
HOTARASTE:
Art. 1. Aproba concesionarea unui spatiu cu destinatia de cabinet
medical stomatologic in favoarea d-lor doctori PLATON BOGDAN PETRU si
VINTEA ANA MARIA in suprafata de 12 mp, situat la etajul I al Ambulatoriului de
specialitate din Tirgu Neamt, str.Stefan cel Mare nr.35.
Art. 3. Se aproba taxa de 1 euro/m2/an pentru spatiile in care
functioneaza cabinetele medicale, pe perioada a 5 ani consecutivi de la
incheierea contractului de concesiune.
Art. 4. Pentru spatiile de folosinta comuna nominalizate in art. 7 din HG
nr. 884/03.06.2004, se va plati o redeventa de 1 euro/m2/an sub forma de cota
indiviza in parti egale pentru titularii contractului de concesiune.
Art. 5. Biroul Juridic din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt va lua toate
masurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.
Art. 6. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si
comunicarea prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate.
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