
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
PROIECT 

HOTǍRÂRE 
 Privind aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical  situat  `n Ambulatoriul  

de specialitate al ora[ului T`rgu Neam] `n favoarea doamnei  Sava Tamara  reprezentant  legal  al  

cabinetului  medical  dr. Sava Tamara 

 
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 concesiune a doamnei dr. Sava Tamara nr.18165/11.10.2016, expunerea de 
motive înaintată de Primarul ora[ului Tîrgu Neamţ [i raportul de specialitate comun, înregistrate cu nr. 
18799 din  21.10.2016 ; 
 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, 
 

HOTǍRǍŞTE: 

 
             Art. 1. Aprob\ concesionarea unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical `n suprafa]\ de 10,20 
mp + 5,05 mp spa]iu de folosin]\ comun\, situat `n Ambulatoriu de specialitate al ora[ului T`rgu 
Neam], `n favoarea doamnei Sava Tamara, reprezentant legal al cabinetului medical dr. Sava Tamara, 
conform schi]ei anexe. 
             Art. 2. Contractul de concesiune se va `ncheia pe o perioad\  de 15 ani [i `n conformitate cu 
prevederile legale.             
             Art. 3  Redeven]a total\ anual\ va fi de 1 euro/m2/an în primii 5 ani..După primii 5 ani, nivelul 
minim al redevenţei se va stabili de către concedent, pornind de la preţul pieţei, sub care redevenţa nu 
poate fi acceptată. 
             Art. 4   Se mandateaz\ Primarul ora[ului T`rgu Neam] s\ semneze contractul de concesiune. 
             Art. 5 Serviciul juridic contencios va lua toate măsurile necesare în vederea ducerii la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
             Art. 6. Secretarul ora[ului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea [i comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor [i persoanelor interesate. 
 
                                              
                                                Initiator, 
                                                  Primar  
                                            Vasilic\ Harpa 

Avizat pentru legalitate 
Secretar oras, 

jr. Laura Elena Maftei                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                           
 
 



 
                                                                                                                           
 
 

                                                                                                                            Aprob, 
                                                                                                                                            Primar 
                                                                                                                          Vasilic\ Harpa 
 
ORASUL TIRGU NEAMT 
Nr. 18799 din  21.10.2016  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hot\r^re privind aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu destina]ia de cabinet medical  

situat  `n Ambulatoriul  de specialitate al ora[ului T`rgu Neam] `n favoarea doamnei  Sava Tamara  

reprezentant  legal  al  cabinetului  medical  dr. Sava Tamara 

 

 
          Prin cererea `nregistrat\ cu  nr. 18165/11.10.2016 , doamna Sava Tamara, medic primar 
obstetric\ ginecologie, a solicitat concesionarea  unui spa]iu, cabinet medical nr.51, situat `n 
Ambulatoriul de specialitate al ora[ului T`rgu Neam]. Cererea a fost aprobat\ de conducerea Spitalului 
or\[enesc ,,Sf^ntul Dimitrie’’ T`rgu Neam].         
          ~n acest sens, propunem spre analiz\ Consiliului local concesionarea cabinetului medical mai sus 
men]ionat, cu rug\mintea de a se avea `n vedere urm\toarele aspecte: 

1.Referitor la suprafa]a concesionat\: 
           Suprafa]a concesionat\ va fi de 10,20 mp pentru cabinetul medical [i de 5,05 mp pentru 
spa]iile comune reprezent^nd ½ grup social(2,55mp) [i hol de a[teptare(2,50mp), conform schi]ei 
ata[ate. 
           2.Cu privire la perioada contractual\ [i redeven]\:                
           ~n conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) coroborate  cu prevederile art. 4 alin.(2) [i (3) din 
HG nr. 884/2004, contractul de concesiune trebuie s\ se `ncheie pe o perioad\ de minim 15 ani iar 
redeven]a trebuie s\ fie 1 euro/m2/an `n primii 5 ani, urm^nd ca dup\ aceast\ perioad\ nivelul minim 
al redeventei s\ se stabileasc\ de catre concedent, pornind de la pretul pietei, sub care redeventa nu 
poate fi acceptata.  

                           Solicitanta are calitatea de membru al Colegiului Medicilor Neam], conform certificatului 
nr.NT/173 eliberat la data de 02.10.2007 avizat pentru perioada 2016-2017. 
            V\ supunem, `n acest sens, spre analiz\ [i aprobare proiectul de hot\r^re. 

 
 
 
 
 
 Consilier juridic,               Director executiv,                   Compartiment administrarea domeniului public [i privat 
     Ciprian Iovoaea            Ec. Ecaterina Iosub Ing. Daniel Amih\ilesei 



PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
                    PRIMAR 
Nr. 18799 din  21.10.2016  
 
 
 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hot\r^re privind aprobarea concesion\rii unui spa]iu cu destina]ia de 

cabinet medical  situat  `n Ambulatoriul  de specialitate al ora[ului T`rgu Neam] `n 

favoarea doamnei  Sava Tamara  reprezentant  legal  al  cabinetului  medical  dr. Sava 

Tamara 

             

 

 Luând act de solicitarea nr. 18165/11.10.2016 din partea doamnei Sava Tamara, medic 

primar obstetric\ ginecologie, supun spre analiz\ [i aprobare Consiliului local 

acest proiect de hot\r^re, conform prevederilor legale. 

 

 

 

 

Primar , 

Vasilic\ Harpa 

 

 

  

 
 
 
 






