
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 

HOT|RÂRE 
privind aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu destina]ia de cabinet  medical individual, `n 
suprafa]\ de 8,20 m.p. + 14,29 m.p. spa]iu de folosin]\ comun\, situat  `n T`rgu Neam], str. 

Aleea T`rgului, bl. A9, sc. A,  ap. 3, in favoarea domni[oarei   
doctor Boteanu Miriam Emanuela 

 
Consiliul Local al ora[ului Tirgu Neam], jude]ul Neam]; 
Av^nd in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea 

unor spa]ii cu destina]ia de cabinete medicale; 
Lu^nd act de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public\ [i regimul 

juridic al acesteia; 
V\z^nd  cererea domni[oarei doctor Boteanu Miriam Emanuela, avizat\ de c\tre CAS 

Neamt, conform adresei 8749/25.05.2010, precum [i expunerea de motive inaintat\ de 
Primarul ora[ului Tirgu Neam] [i Raportul de specialitate al Biroului  Juridic contencios, prin 
care se propune concesionarea unui spa]iu cu destina]ie de cabinet medical, `nregistrate cu nr. 
12220 din 21.05.2010; 
 In temeiul art. 36, alin.2 lit.c, art. 45 alin. 3, din Legea nr. 215/2001 privind 
administra]ia public\ local\ republicata, 
 

HOT|R|{TE: 
 
            Art. 1. Aprob\ concesionarea unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical individual, 
`n suprafa]\ de 8,20 m.p. + 14,29 m.p. spa]iu de folosin]\ comun\, situat `n T`rgu Neam], str. 
Aleea T`rgului, bl. A9, sc. A, ap. 3,  in favoarea domni[oarei doctor BOTEANU MIRIAM 
EMANUELA. 
 Art. 2. Redeven]a este de 1 euro/m2/an pentru spa]iul concesionat, in care va func]iona 
cabinetel medical, iar contractul de concesiune se va `ncheia pentru o perioad\ de  5 ani, 
`ncep^nd cu data `ncheierii contractului de concesiune. 

Art. 3. Se mandateaz\ Primarul ora[ului T`rgu Neam] s\ semneze contractul de 
concesiune, `n numele [i pentru Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam]. 

Art. 4  Compartimentul Juridic din cadrul Prim\riei ora[ului T`rgu Neam] va lua 
m\surile corespunz\toare pentru ducerea la `ndeplinire a prevederilor prezentei hot\r^ri [i 
pentru `ncheierea contractului de concesiune. 

Art. 5. Secretarul ora[ului T`rgu Neam] va asigura publicitatea [i comunicarea 
prezentei hot\r^ri institu]iilor [i persoanelor interesate. 
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Din 28.05.2010 

Pre[edinte de [edin]\,           

       Consilier:   Boca Ioan Doinel      

                                   Contrasemneaz\,  

             Secretar oras 

       jr. Laura Elena Maftei 



 


