ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 26.07.2018

privind revocarea unei hotărâri
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinand expunerea de motive nr. 13478 din 12.07.2018 iniţiată de către
Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian Ovidiu Micu, precum şi raportul de
specialitate nr. 13479 din 12.07.2018 întocmit de către Direcţia Tehnică ;
Vazând avizul favorabil nr. __ din 26.07.2018 al Comisiei pentru
urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din 26.07.2018 al
Comisiei juridice, precum și avizul pentru legalitate nr. _____ din 26.07.2018
dat de către Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea prin
unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, precum și O.G. nr. 124/1998
privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;
Având în vedere prevederile art. 1, alin. (6) din Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „b”, și alin. 6, lit. „a”, pct. 3,
al art. 45, alin. 1, precum şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se revocă H.C.L. nr. 179/30.08.2017 privind concesiunea unui
cabinet medical, respectiv a spațiului medical din cadrul Dispensarului nr.3-5,
situat în str. Bogdan Dragoș, nr. 109, Roman, format din ½ cotă parte indiviză
din cabinetul medical nr. 6, ½ din sala de tratamente și cota-parte indiviză din
spațiile comune aferente.
Art. 2. Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor si autorităţilor interesate.
Președinte de ședință
Consilier,
Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 13478 din 12.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind revocarea unei hotărâri
Prin H.C.L. Roman nr.179 din 30.08.2017 s-a aprobat reducerea cu ½ a
spațiului concesionat d-nei dr. Dominte Dorina din cadrul contractului de concesiune
înregistrat sub nr. 70414 din 28.12.2004 pentru Cabinet medical nr. 6 – Dispensar
3-5 din Roman, str. Bogdan Dragoș, nr. 109, etajul I, conform cererii nr.10432 din
19.06.2017 depusă de concesionarul de mai sus.
Tot prin H.C.L. Roman nr. 179 din 30.08.2017 s-a aprobat organizarea unei
licitații publice pentru concesionarea restului suprafeței, rămasă liberă a cabinetului
medical. Intrucât la licitația organizată nu s-a prezentat nicio persoană, cota-parte
indiviză din spațiul acestui cabinet a rămas liberă, respectiv neconcesionată.
Pe de altă parte, actualul concesionar, respectiv d-na dr. Dominte Dorina a
depus o cerere de reîntregire a concesiunii cabinetului medical, înregistrată la
Municipiul Roman sub nr.13296/10.07.2018.
Urmare a celor expuse și având în vedere că H.C.L. nr. 179/2017 nu a produs
efectele juridice pentru care a fost adoptată, propun revocarea acestui act
administrativ, astfel încât spațiul medical din cadrul Dispensarului 3-5 din Roman,
str. Bogdan Dragoș, nr. 109, etaj I (format din Cabinetul medical nr. 6, sala de
tratamente și cotă parte indiviză din spațiile comune aferente), să rămână integral în
concesiunea d-nei dr. Dominte Dorina, așa cum a fost inițial - conform contractului
de concesiune nr. 70414 din 28.12.2004, în vederea sporirii gradului de utilizare a
spaţiului și încasarea redevenței pentru întreaga suprafață a spațiului medical.
Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză şi aprobare Consiliului
Local al municipiului Roman proiectul de hotărâre alăturat.
Faţă de cele prezentate, vă rog să vă pronunţaţi prin vot.
INIŢIATOR
Primarul Municipiului Roman,
Lucian Ovidiu MICU
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Emitent: DIRECTIA TEHNICĂ
Nr. 13479 din 12.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind revocarea unei hotărâri
Văzând expunerea de motive a domnului Primar – Lucian-Ovidiu Micu,
înregistrată sub nr. 13478 din 12.07.2018, am constatat următoarele:
Din punct de vedere al oportunității:
- Prin H.C.L. Roman nr. 179 din 30.08.2017 s-a aprobat reducerea cu ½ a
spațiului concesionat d-nei dr. Dominte Dorina din cadrul contractului de concesiune
înregistrat sub nr. 70414 din 28.12.2004 pentru cabinetul medical nr. 6 – Dispensar 3-5
din Roman, str. Bogdan Dragoș, nr. 109, Etajul I, și totodată concesionarea spațiului
rămas liber. Intrucât la licitația organizată nu s-a prezentat nicio persoană, ½ cotă-parte
indiviză din spațiul acestui cabinet a rămas liberă, respectiv neconcesionată.
Având în vedere cele de mai sus precum și cererea înregistrată la Municipiul
Roman sub nr.13296/10.07.2018, depusă de d-na dr. Dominte Dorina pentru
reîntregirea concesiunii spațiului medical, propun revocarea H.C.L. nr. 179/2017 iar
spațiul medical din cadrul Dispensarului 3-5 din Roman, str. Bogdan Dragoș, nr. 109,
Etaj I (format din Cabinetul medical nr. 6, sala de tratamente și cotă parte indiviză din
spațiile comune aferente), să rămână integral în concesiunea d-nei dr. Dominte Dorina,
așa cum a fost inițial - conform contractului de concesiune nr. 70414 din 28.12.2004.
Din punct de vedere al legalității:
- Potrivit Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, un act administrativ
poate fi revocat de autoritatea emitentă dacă acesta nu a intrat în circuitul civil și nu a
produs efecte juridice.
- Cum H.C.L. nr. 179 din 30.08.2017 nu a intrat în circuitul civil și nu a produs
efecte juridice, se impune revocarea acestui act administrativ.
Faţă de cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit cu
respectarea condiţiilor legale de fond şi formă, drept pentru care propunem adoptarea
acestuia în forma prezentată.
Director tehnic,
Ing. Dan Felician IONIŢĂ

