
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTARÂRE 
privind aprobarea concesionarii unui spatiu cu destinatia de cabinet  medical 
individual, in suprafata de 23,6 m.p., situat  in Ambulatoriul de specialitate, et. 

I, cam 19,  in favoarea domnului  doctor Truta Tudor-Eugen 
 
           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  cererea domnului doctor Truta Tudor-Eugen, avizata de catre 
conducerea Spitalului Tirgu Neamt, conform adresei 5738/21.09.2009, precum si 
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, inregistrate cu nr. 19123 din 21.09.2009; 
 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 
individual, in suprafata de 23,6 m.p., situat in Ambulatoriul de specialitate, et. 1, cam 
19,  in favoarea domnului doctor TRUTA TUDOR-EUGEN. 
 Art. 2. Redeventa este de 1 euro/m2/an pentru spatiul concesionat, in care va 
functiona cabinetel medical, iar contractul de concesiune se va incheia pentru o 
perioada de  5 ani, incepand cu data incheierii contractului de concesiune. 

Art. 3. Se mandateaza Primarul orasului Tirgu Neamt sa semneze contractul 
de concesiune, in numele si pentru Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt. 

Art. 4  Compartimentul Juridic din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt va 
lua masurile corespunzatoare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari si pentru incheierea contractului de concesiune. 

Art. 5. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
 
Nr. 117 

din  25.09.2009 

 Presedinte de sedinta, 

Consilier: Petrariu Iftime 

                   Contrasemneaza,  

   Secretar al orasului Tirgu 
Neamt, 

      jr. Laura Elena Maftei 
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