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R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L   

 
H O T Ă R Â R E  

 
Nr. 18 din 28.01.2010 

 
Privind concesionarea unui spaţiu medical 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

         Examinând expunerea de motive nr. 1496 din 20.01.2010 iniţiată de către 
Primarul municipiului Roman – prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul de 
specialitate nr. 1497 din 20.01.2010 întocmit de către Direcţia Tehnică; 
          Văzând avizul favorabil nr. 12 din 28.01.2010 al Comisiei pentru Urbanism şi 
Administrare a Teritoriului, avizul favorabil nr. 18 din 28.01.2010 al Comisiei 
Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. nr. 2158 din 28.01.2010 dat de către 
secretarul municipiului Roman;  

Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor 
spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi dispoziţiile O.U.G. nr. 68/2008 
privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 
desfăşoară activităţi conexe actului medical; 

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. „5”, lit. „a”, pct. 14 din Legea 
215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea 215/2001R 
privind administraţia publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

Municipiului Roman şi concesionarea directă  a cabinetului medical nr. 29 bis, în 
suprafaţă de 10,54 m.p. (situat la etajul I), precum şi cota parte indiviză aferentă din 
spaţiile comune din cadrul Ambulatoriului de Specialitate, din str. Tineretului, nr. 28, 
Roman, de C.M.I. dr. Ghivirigă Ecaterina, acesta reprezentând o extindere a spaţiului 
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concesionat prin Contractul de concesiune nr. 60153/28.12.2004, identificat în anexa 
nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă modificarea obiectului contractului de concesiune nr. 60153  
din 28.12.2004, inclusiv a anexelor acestui contract, conform dispoziţiilor art. 1.  

 

Art. 3. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 93/10.07.2008 prin adăugarea acestui 
spaţiu al cabinetului nr. 29 bis la pct. I – Ambulatoriu de Specialitate – poz. 8 – dr.  
Ghivirigă Ecaterina din anexa la H.C.L. nr. 93/2008, aprobându-se vânzarea spaţiului 
identificat la art. 1 medicului concesionar, în condiţiile O.U.G. nr. 68/2008.  

 

Art. 4. Direcţiile de specialitate din cadrul Municipiului Roman vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri şi se va proceda la modificarea contractului 
de concesiune nr. 60153/28.12.2004 prin act adiţional.     

 

         Art. 5. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
               
            

               
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                   Consilier,                                                                Secretar, 
      Prof. Valentin DĂNĂILĂ                                  Jurist Gheorghe CARNARIU 
 


