
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

PROIECT 
HOTǍRÂRE 

   
       Privind însu[irea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea redevenţei anuale pentru unele 
spaţii cu destinaţie de cabinete medicale, proprietate privată a ora[ului T`rgu Neam], `n vederea 
concesion\rii  
 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Av^nd `n vedere: 
           Raportul de evaluare `ntocmit de c\tre domnul evaluator-ing.Chiriac Florin, membru titular ANEVAR, 
comunicat conform procesului verbal de predare-primire nr.4877/02.04.2018 [i `nregistrat la institu]ia noastr\ 
sub nr. 4963/03.04.2018; 

Expunerea de motive înaintată de Primarul ora[ului Tîrgu Neamţ [i Raportul comun de specialitate, 
ambele înregistrate cu nr. 5579  din 19.04.2018; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu 
destinaţia de cabinete medicale;  

În temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. b, art.45, alin.3, art.61 alin.2 [i art.115, alin.1, lit.b 
din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;  
  

HOTĂRĂ{TE: 
 
Art.1. Se aprobă însu[irea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea redevenţei anuale pentru unele 
spaţii cu destinaţie de cabinete medicale, proprietate privată a ora[ului T`rgu Neam], `n vederea concesion\rii. 
Art.2. Spa]iile care fac obiectul prezentului proiect de hot\r^re se afl\ `n incinta Ambulatoriului de specialitate 
al ora[ului T`rgu Neam] (Policlinica) din B-dul {tefan cel Mare nr.35, etajul I [i II [i corespund unit\]ilor 
individuale U5, U6,U8,U9,U10 [i U17 conform anexelor 1 [i 2. 
Art.3. Valoarea redeven]ei estimat\ de c\tre domnul evaluator, ob]inut\ prin abordarea de pia]\ este de 157,92 
lei/mp/an echivalentul a 33,95 euro/mp/an la un curs euro de 4,6651 lei conform anexei 3. 
Art.4. Primarul Ora[ului T`rgu Neam], prin aparatul de specialitate- Serviciul juridic [i Serviciul UAT-
Compartimentul administrarea domeniului public [i privat, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

 

                                                 Initiator, 
                                                  Primar  
                                            Vasilic\ Harpa 

Avizat pentru legalitate 
Secretar oras, 
C.j. Ion }u]u                                                                                                                

                                                                                                                         
                                                                                                                                    
 
 
 



 
                                                                                                                                           Aprob, 
     Primar 
                                                                                                                                            Vasilic\ Harpa 
 
ORASUL TIRGU NEAMT 
Serviciul juridic 
Nr. 5579 din 19.04.2018 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

       
     La proiectul de hot\r^re privind însu[irea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea 
redevenţei anuale pentru unele spaţii cu destinaţie de cabinete medicale, proprietate privată a 
ora[ului T`rgu Neam], `n vederea concesion\rii  

 
 
        Prin Hotărârea de Guvern nr. 884/2004, privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete 

medicale s-a stabilit modalitatea de concesionare a imobilelor în care funcţionează cabinete medicale. 

        La art. 2 – (2) din această hotărâre de guvern se precizează că spaţiile concesionate potrivit art. 1 – 

(1) vor fi utilizate în scopul desfă[urării de activităţi medicale. Ora[ul T`rgu Neam] are în proprietate 

spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale situate `n Ambulatoriul de specialitate al ora[ului T`rgu 

Neam](Policlinic\) pentru acestea fiind încheiate, p^n\ `n prezent, contracte de concesiune. În cadrul 

acestor contracte de concesiune a fost prevăzut, ini]ial, un cuantum al redevenţei de 1 euro/mp/an 

pentru primii 5 ani de desfă[urare a activităţii medicale, stabilit în conformitate cu prevederile Art. 4. 

        În conformitate cu prevederile art. 4 – (3) după primii cinci ani ,nivelul minim al redevenţei se va 

stabili de către concedent (Consiliul Local al Ora[ului T`rgu Neam]) pornind de la preţul pieţei, sub 

care redevenţa nu poate fi acceptată.Dup\ perioada de 5 ani,pentru spa]iile ce fac obiectul prezentului 

proiect de hot\r^re, redeven]a a fost calculat\ conform fi[ei de calcul aprobat\ prin HCL nr.103/2009. 

        S-a propus demararea procedurii de evaluare a acestor spa]ii ale c\ror contracte de concesiune 

`ncheiate cu medicii [i tehnicienii dentari expir\ `n cursul anului 2018, pentru stabilirea redeven]ei 

anuale.~n urma anun]ului de publicitate nr.159953 din 12.03.2018 din SEAP a fost selectat\ oferta, cu 

pre]ul cel mai sc\zut, a operatorului Chiriac Florin PFA din Ia[i, `n vederea `ntocmirii raportului de 

evaluare a unor spa]ii cu destina]ia de cabinete medicale, pentru stabilirea redeven]ei anuale `n vederea 

concesiunii. 

           Raportul de evaluare `ntocmit de c\tre domnul evaluator-ing.Chiriac Florin, membru titular 

ANEVAR a fost comunicat conform procesului verbal de predare-primire nr.4877/02.04.2018 [i 

`nregistrat la institu]ia noastr\ sub nr. 4963/03.04.2018; 

          



 

            Prin Raportul de Evaluare a fost estimat\ valorea de piaţă, fără TVA, a nivelului redevenţei pentru 

cele 6 imobile ce aparţin domeniului privat al Ora[ului T`rgu Neam], în care se desfă/oară activităţi 

medicale.  

       În acest raport de evaluare este precizat cuantumul estimat al redevenţei pentru cabinetele medicale 

din cele 6 imobile în care se desfă[oară activităţi de asistenţă medicală.  

            Valoarea redeven]ei estimat\ de c\tre domnul evaluator, ob]inut\ prin abordarea de pia]\ este de 

157,92 lei/mp/an echivalentul a 33,95 euro/mp/an la un curs euro de 4,6651 lei pentru cele 6 imobile, 

spa]ii cu destina]ia de cabinete medicale ce corespund unit\]ilor individuale U5, U6,U8,U9,U10 [i U17 

conform anexelor 1 [i 2. 

      Faţă de cele prezentate, v\ supunem spre analiz\ [i dezbatere proiectul de hot\r^re privind însu[irea 

raportului de evaluare având ca obiect stabilirea redevenţei anuale pentru unele spaţii cu destinaţie de 

cabinete medicale, proprietate privată a ora[ului T`rgu Neam], `n vederea concesion\rii  

 

 

 

 

   Inspector superior,                Director executiv,                       Comp. Administrarea domeniului public [i privat,       
    Ciprian Iovoaea                   Ec. Iosub Ecaterina                                                                Insp. Geanina State  



PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
                    PRIMAR 
Nr. 5579 din 19.04.2018 
 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

        La proiectul  de hot\r^re privind însu[irea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea redevenţei anuale pentru unele spaţii cu destinaţie de cabinete medicale, 
proprietate privată a ora[ului T`rgu Neam], `n vederea concesion\rii  

 

Av^nd `n vedere: 

- Prevederile Legii nr.215/2001 a administra]iei publice locale, republicat\, cu 

modific\rile [i complet\rile ulterioare; 

- HG nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale; 

             

            Luând act de Raportul de evaluare `ntocmit de c\tre domnul evaluator-ing.Chiriac Florin, 

membru titular ANEVAR [i comunicat conform procesului verbal de predare-primire 

nr.4877/02.04.2018, `nregistrat la institu]ia noastr\ sub nr. 4963/03.04.2018; 

       Supun spre analiz\ [i aprobare proiectul de hot\r^re privind însu[irea raportului de 

evaluare având ca obiect stabilirea redevenţei anuale pentru unele spaţii cu destinaţie de 

cabinete medicale, proprietate privată a ora[ului T`rgu Neam], `n vederea concesion\rii  

 

 

Primar , 
Vasilic\ Harpa 

 

  

 


