
 
                                                                                                          
 

 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  TÂRGU — NEAM} 
 

                                       PROIECT 
 

HOTĂRÂRE  
 

 
                           Privind însu[irea raportului de evaluare, având ca obiect stabilirea redevenţei anuale 
pentru un spaţiu cu destinaţie de cabinet medical, proprietate privată a ora[ului T^rgu -Neam] 
 
 
Consiliul Local al oraşului T^rgu- Neamţ, judeţul Neamţ; 
Av^nd `n vedere: 
           Raportul de evaluare `ntocmit de c\tre domnul evaluator Casapu Ioan, membru titular ANEVAR, 
comunicate conform procesului verbal de predare-primire `nregistrat cu nr.5125/16.04.2021; 

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

 - Legea nr.24/2000 privind normele de tehnic\ legislativ\ pentru elaborarea actelor normative, 
republicat\; 

         -  Legea 287/2009  privind Codul Civil, republicat; 
      Lu^nd act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local la proiectul de hot\r^re; 

          Examin^nd Referatul de aprobare nr.5200 din 19.04.2021 `naintat de Primarul ora[ului T^rgu 
Neam] [i Raportul de specialitate nr. 5201 din 19.04.2021; 
          În conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.”c”, ale art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) 
lit.’’a’’,coroborat cu prevederilor art. 243 alin.(1) lit”a”, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

                              
                                

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TARGU-NEAMT, intrunit in cea de-a 
_______sedinta din cel de-al noualea mandat, adopta prezenta hot\r^re: 

 
 

Art.1. Se aprobă însu[irea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea redevenţei anuale pentru un spaţiu 
cu destinaţie de cabinet medical(de tehnic\ dentar\), proprietate privată a ora[ului T^rgu -Neam]. 
Art.2. Spa]iul care face obiectul prezentului proiect de hot\r^re se afl\ `n incinta Ambulatoriului integrat al 
ora[ului T^rgu-Neam] (Policlinic\) din B-dul {tefan cel Mare nr.35, etajul I, este concesionat [i corespunde 
unit\]ii individuale U8 conform anexei nr.1. 
Art.3. Valoarea redeven]ei estimat\ de c\tre domnul evaluator, ob]inut\ prin abordarea de pia]\ este de 32,88 
euro/mp/an, f\r\ TVA, la un curs euro de 4,92261 lei conform anexi nr.2.Echivalentul `n lei este de 161,86 
lei/mp/an. 

REPARTIZAT LA : 
Comisiile Consiliului local nr. 1, 2 si 3 
 
Serviciului Urbanism [i Amenajarea 
Teritoriului, Direc]ia Buget-Contabilitate, 
RU [i Dezvoltare local\ 
22.04.2021/22.04.2021 
Data depunere avize/rapoarte:    

 
       Primar,                     Secretar, 

Harpa Vasilică         jr. Sabin Isabela 
 

 
 
 



Art.4. Primarul Ora[ului T^rgu-Neam], prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  
Art. 5. Secretarul general al ora[ului T^rgu-Neam] va asigura publicitatea [i comunicarea prezentei hot\r^ri 
tuturor persoanelor [i autorit\]ilor interesate. 
 

 
 

 

 

                    Ini]iator,                                                                                              Avizeaz\, 

                     Primar,                                                                                          Secretar general, 

               Harpa Vasilică                                                                                    Jr. Sabin Isabela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

             ORAŞUL TÂRGU-NEAMŢ 
       Nr. 5201  din  19.04.2021 
                                                                                                                                     APROB, 

                Primar, 
           Vasilică Harpa 

 

RAPORT   DE   SPECIALITATE 

 
La Proiectul de Hotărâre privind însu[irea raportului de evaluare, având ca obiect stabilirea redevenţei 
anuale pentru un spaţiu cu destinaţie de cabinet medical, proprietate privată a ora[ului T^rgu- Neam] 

 
 

        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 integrat 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 5 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.~n primii 5 ani, pentru spa]iul ce face obiectul prezentului proiect 

de hot\r^re, redeven]a a fost de 1 euro/mp/an, conform préciz\rilor f\cute.  

        Perioada de 5 ani expir\ la data de 10.05.2021, conform Contractului de concesiune 

nr.102/10.05.2016 `ncheiat cu doamna Botez Elena Claudia pentru spa]iul cu destina]ia de cabinet 

medical de tehnic\ dentar\ corespunz\tor unit\]ii individuale U8. 

        Date fiind aceste aspecte, s-a propus demararea procedurii de evaluare a acestui spa]iu pentru care 

expir\ perioada ini]ial\ de 5 ani(cu redeven]a de1 euro/mp/an) `n cursul anului 2021(luna mai) pentru 

stabilirea redeven]ei anuale.~n urma studiului de pia]\ a fost selectat\ oferta, cu pre]ul cel mai sc\zut, a 

operatorului SC AECA SRL Cordun reprezentat\ de c\tre domnul evaluator Casapu Ioan, `n vederea 

`ntocmirii raportului de evaluare a spa]iului cu destina]ia de cabinet medical, la care am f\cut referire. 

           Raportul de evaluare `ntocmit de c\tre domnul evaluator Casapu Ioan, membru titular ANEVAR a 

fost comunicat conform procesului verbal de predare-primire nr.5125/16.04.2021.          



       Prin Raportul de evaluare a fost estimat\ valoarea de piaţă, a nivelului redevenţei pentru acest 

imobil ce aparţine domeniului privat al Ora[ului T^rgu- Neam], în care se desfă[oară activităţi 

medicale.  

            Valoarea redeven]ei estimat\ de c\tre domnul evaluator, ob]inut\ prin abordarea de pia]\ este de 33,82 

euro/mp/an la un curs euro de 4,9226 lei pentru spa]iul ce corespunde unit\]ii individuale U8. Echivalentul `n 

lei este de 161,86 lei/mp/an. 

            Dat fiind faptul c\ doamna Botez Elena Claudia folose[te 1/3 din suprafa]a total\ a cabinetului medical 

de tehhnic\ dentar\ [i a spa]iilor comune, care este de 16,35 mp, respectiv 4,05 mp, va concesiona 5,45 mp 

suprafa]a aferent\ cabinetului medical [i 1,35 mp suprafa]a aferent\ spa]iilor comune.Suprafa]a total\ 

concesionat\ va fi de 6,80 mp. 

            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 un spaţiu cu destinaţie de cabinet 

medical, proprietate privată a ora[ului T^rgu- Neam]. 

 

 

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





 
 
 
 

          ORAŞULTÂRGU-NEAMŢ 
     
         Nr. 5200  din  19.04.2021 

 
 

REFERAT  DE APROBARE 
 
 

La Proiectul de Hotărâre privind însu[irea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea 
redevenţei anuale pentru un spaţiu cu destinaţie de cabinet medical, proprietate privată a 
ora[ului T^rgu- Neam] 
 

 

Av^nd `n vedere: 

- Prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

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

- Contractul de concesiune nr.102/10.05.2016 `ncheiat cu doamna Botez Elena Claudia 

pentru spa]iul cu destina]ia de cabinet medical de tehnic\ dentar\ corespunz\tor 

unit\]ii individuale U8, a c\rui redeven]\ trebuie recalculat\ `ncep^nd cu luna mai 

2021; 

            Luând act de Raportul de evaluare `ntocmit de c\tre domnul evaluator Casapu Ioan, 

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

nr.512516.04.2021, 

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

având ca obiect stabilirea redevenţei anuale pentru un spaţiu cu destinaţie de cabinet medical, 

proprietate privată a ora[ului T^rgu- Neam]. 

 
                                                                         
 
 
                                                                         Iniţiator,   
                                                                        PRIMAR,                                                                                        
                                                                     Vasilică Harpa 
 
 










