ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ
PROIECT
HOTǍRÂRE
Privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spa]iu cu destina]ia
de cabinet medical `n favoarea doamnei doctor Dimitriu Elvira reprezentant legal al
Cabinetului medical individual dr. Dimitriu Elvira
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile Hot\r^rii Guvernului nr. 884/2004 privind
concesionarea unor spa]ii cu destina]ia de cabinete medicale;
Luând act de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public\;
Văzând cererea de prelungire a contractului de concesiune nr. 216/01.10.2004
formulat\ de c\tre doamna doctor Dimitriu Elvira [i `nregistrat\ cu nr. 7896/18.04.2016,
Expunerea de motive înaintată de Primarul ora[ului Tîrgu Neamţ [i Raportul comun de
specialitate, ambele înregistrate cu nr. 8015 din 19.04.2016;
In temeiul art. 36 alin.(2) lit.c precum [i ale art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală republicată, cu modificările [i completările ulterioare,
HOTǍRǍ{TE:

Art. 1. Aprob\ prelungirea contractului de concesiune pentru spa]iul `n care `[i
desf\[oar\ activitatea doamna doctor Dimitriu Elvira.
Art. 2. Contractul de concesiune se va prelungi pe o perioad\ de 12 luni, p^n\ la
data de 07.05.2017.
Art. 3 Se mandateaz\ Primarul ora[ului T`rgu Neam] s\ semneze actul adi]ional
la contractul de concesiune.
Art. 4 Aparatul propriu al Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ va lua toate
măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate.

Initiator,
Primar
Vasilic\ Harpa
Avizat pentru legalitate

Secretar oras,
jr. Laura Elena Maftei

Aprob,
Primar
Vasilic\ Harpa
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT
Nr. 8015 din 19.04.2016
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hot\r^re privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a
unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical `n favoarea doamnei doctor Dimitriu
Elvira reprezentant legal al Cabinetului medical individual dr. Dimitriu Elvira

Luând act de expirarea perioadei contractului de concesiune nr. 216/01.10.2004
`ncheiat `ntre Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam] [i doamna doctor Dimitriu Elvira,
c^t [i de solicitarea nr. 7896 din 18.04.2016 din partea doamnei doctor, de prelungire a
acestui contract,
Propunem spre analiz\ Consiliului local prelungirea acestui contract de
concesiune, cu rug\mintea de a se avea `n vedere urm\toarele prevederi legale;
1.Referitor la durata concesiunii:
Potrivit art.5, alin.1 din HG 884/2004 –,,durata concesiunii se stabile[te de
c\tre p\r]i, nu poate fi mai mic\ de 15 ani [i nu poate dep\[i durata prev\zut\
de actele normative `n vigoare”- ini]ial, concesiunea a fost aprobat\ pentru 5
ani, astfel `nc^t prelungirea contractului ar fi trebuit f\cut\ pentru `nc\ 10 ani.
Potrivit art.5 alin (2) al aceluia[i act normativ, ,,În situatia în care
concesionarul îndeplineste conditiile în vederea pensionarii pentru limita de
vârsta, la un termen care se înscrie în cadrul duratei minime a concesiunii,
contractul de concesiune se va încheia pe o perioada care sa nu depaseasca
data limita de pensionare’’.
Dat fiind faptul c\ la expirarea perioadei ini]iale de 5 ani a contractului de
concesiune, doamna doctor `ndeplinea condi]iile de pensionare pentru limit\
de v^rst\, prin HCL nr.103 din 25.09.2009 s-a propus prelungirea contractului
doar pe durata avizului de liber\ practic\. ~n acest sens, contractul a fost

prelungit, `n prim\ faz\, p^n\ `n luna mai 2010, apoi, pentru perioade
succesive, p^n\ `n luna mai 2016. Doamna doctor a prezentat, `n copie,
certificatul de membru al Colegiului Medicilor Neam], nr. NT/456, vizat
pentru perioada 2016, document `n baza c\ruia poate practica aceast\ profesie.
Propunem, `n acest sens, prelungirea contractului de concesiune pentru o
perioad\ de 12 luni, p^n\ la data de 07.05.2017.
2.~n ceea ce prive[te suprafa]a concesionat\ [i redeven]a, acestea au fost stabilite
conform HCL nr. 83 din 29.04.2014.
Av^nd `n vedere faptul c\ potrivit art.3, alin. 2, lit.c din HG 884/2004
calitatea de concedent apar]ine Consiliului local, propunem `mputernicirea Primarului
ora[ului T`rgu Neam] s\ semneze actul adi]ional la contractul de concesiune.
Except^nd durata celelalte clauze contractuale vor fi neschimbate.

Consilier juridic,
public [i privat
Ciprian Iovoaea

Director executiv,
Ec. Ecaterina Iosub

Compartiment administrarea domeniului
Ing. Daniel Amih\ilesei

PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT
PRIMAR
Nr. 8015 din 19.04.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hot\r^re privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a
unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical `n favoarea doamnei doctor Dimitriu
Elvira reprezentant legal al Cabinetului medical individual dr. Dimitriu Elvira

Luând act de expirarea perioadei contractului de concesiune nr. 216/01.10.2004
`ncheiat cu doamna doctor Dimitriu Elvira, c^t [i de solicitarea nr. 7896 din 18.04.2016
din partea doamnei doctor, de prelungire a acestui contract,
Supun spre analiz\ [i aprobare proiectul de hot\r^re Privind aprobarea prelungirii
contractului de concesiune a spa]iului cu destina]ia de cabinet medical `n care `[i
desf\[oar\ activitatea doamna doctor Dimitriu Elvira, pe o perioad\ de 12 luni, p^n\ la
data de 07.05.2017.

Primar ,
Vasilic\ Harpa

