
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
 

HOTǍRÂRE 
 
 
privind aprobarea concesionãrii unui spațiu cu destinația de cabinet medical 
de stomatologie, prin atribuire directã, ȋn favoarea doamnei  doctor Baghiu 

Carolina, medic stomatolog 
 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 
           Având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 884/2004 privind 
concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale; 

Luând act de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publicã; 

Văzând cererea formulatã de cãtre doamna doctor Baghiu Carolina 
,titularã a contractului anterior de concesiune, ȋnregistratã sub nr. 
17487/10.10.2017, Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ şi Raportul comun de specialitate, ambele înregistrate cu nr.  18076 din 
18.10.2017; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
oraşului Tîrgu Neamţ; 

 
 In temeiul art. 36 alin.(2) lit.c precum şi ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTǍRǍŞTE: 
 
             Art. 1. Aprobã concesionarea unui spațiu cu destinația de cabinet 
medical de stomatologie ȋn suprafațã de 8,30 mp + 2,06 mp spațiu de folosințã 
comunã, situat ȋn Ambulatoriu de specialitate al oraşului Tȋrgu Neamț,str.Ştefan 
cel Mare nr.35, ȋn favoarea doamnei doctor Baghiu Carolina, medic stomatolog, 
reprezentant legal al cabinetului stomatologic. 
 
             Art. 2. Contractul de concesiune se va ȋncheia pe o perioadã  de 5 ani şi 
ȋn conformitate cu clauzele din conținutul acestuia. Modelul contractului de 
concesiune a fost aprobat prin Ordinul nr.946 din 21 iulie 2004.  Prevederile lit. 
”h”   a subpct 8.1 al pct.8 din contractul de concesiune „ ȋn cazul ȋn care titularul 
cabinetului medical nu mai desfãşoarã activitate medicalã „ vor fi complete cu 
„ori nu prezintã anual viza Colegiului medicilor Neamț”. 
 



 
      
             Art. 3. Redevența totalã anualã va fi de 1148,86 lei, stabilitã conform 
anexei 1 la   HCL nr. 103/2009 ,ce va fi actualizatã anual cu indicele de inflație. 
 
            Art. 4. Se mandateazã Primarul oraşului Tȋrgu Neamț sã semneze 
contractul de concesiune ȋn numele şi pentru Consiliul local al oraşului Tȋrgu 
Neamț. 
 
             Art. 5. Serviciul juridic va lua toate măsurile necesare în vederea ducerii 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
             Art. 6. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi 
comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
Nr._310 
din  27.10.2017 
 
  
                                             Preşedinte de şedinţă, 

          Consilier local, Onu Gică   
                                                                                                                                              

 
Contrasemnează, 

              Secretar oraş, 
                                Cons.jur. Ţuţu Ion 

 
 
 

Total consilieri:19  
Prezenţi:19 
Pentru:19 
Împotrivă:- 
Abţineri:- 
 


