
 

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 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 31.10.2019 

 
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui 

spaţiu cu destinaţie cabinet medical 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

          Examinand referatul de aprobare  nr. 20200 din 21.10.2019 iniţiată de 
către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi 

raportul de specialitate nr. 20259 din 22.10.2019 întocmit de către Direcţia 

Tehnică și de Investiții; 
          Vazând avizul favorabil nr. ___ din __.10.2019 al Comisiei pentru 
urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din __.10.2019 al 
Comisiei juridice, precum si avizul pentru legalitate nr. _____ din 31.10.2019  
dat de către Secretarul general al municipiului Roman; 
          Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea prin 
unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, precum și cele ale O.G. nr. 
124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale; 

În baza prevederilor art. 108, alin. (1), lit. b), ale art. 129, alin. (2), lit. c) 
și alin. (6), lit. b), ale art. 139, alin. (3), ale art. 140, alin. (1), ale art. 362, alin. 
(1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate nr. 20199 din 21.10.2019 
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţie 

cabinet medical, elaborat de Direcția Tehnică, conform anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă concesionarea pentru o durată de 10 ani prin licitaţie 
publică, a spaţiului format din: Cabinet medical nr. 6 (etaj I) + sala de tratamente 
+ cota parte indiviză din suprafeţele comune aferente (holuri, casa scării, grup 

sanitar, etc), în suprafaţă totală de 74,26  mp din cadrul Dispensarului III-V din 



 
Roman, str. Bogdan Dragoș, nr. 109, în scopul prestării de servicii medicale de 

medicină de familie, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare. 
 

Art. 3. (1) Se aprobă preţul de pornire al licitaţiei de 12 euro/mp/an.  
           (2) Redevenţa licitată se va aplica în mod unitar atât pentru 

suprafaţa cabinetului medical cât şi pentru spaţiile comune aferente ce vor fi 

deţinute în concesiune în cotă parte indiviză. 
 

Art. 4. Se dă mandat Primarului Municipiului Roman, prin serviciile de 
specialitate, de a elabora documentația de atribuire și de a organiza procedura 
privind concesionarea spaţiului cu destinaţie cabinet medical prezentat la 

articolul 2. 
 

Art. 5. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
general al municipiului Roman, persoanelor si autorităţilor interesate. 
         
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ, 
               Consilier,                                 Secretar general al municipiului Roman, 
       Eugen PATRAȘCU                                         Gheorghe CARNARIU 



 

1 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din 31.10.2019 
 
Municipiul Roman 
Nr. 20199 din 21.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
 

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu 
destinaţie cabinet medical, situat în municipiul Roman, aflat în 

domeniul privat al Municipiului Roman 

 
 
 

C U P R I N S : 

Capitolul I. - Obiectul concesiunii; 

Capitolul II. - Motive de ordin economic, financiar şi social şi de mediu care 

justifică realizarea concesiunii; 

Capitolul III. Nivelul minim al redevenţei; 

Capitolul IV.  Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune şi 

justificarea alegerii procedurii, 

Capitolul V. Durata estimată a concesiunii;  
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I. Obiectul concesiunii: 
 

Prin prezentul studiu se abordează oportunitatea iniţierii procedurii de concesionare   
a unui spaţiu medical din cadrul Dispensarului III-V din Roman, situat în str. Bogdan 
Dragoș, nr.109. 

Astfel, prin cererea înregistrată la Municipiul Roman sub nr. 14112 din 19.07.2019, 
d-na dr.Răciulă Ecaterina Simona, solicită concesiunea cabinetului medical nr.6 situat 
la etajul I a Dispensarului III-V din Roman, spațiu devenit liber prin renunțarea la 

concesiune de către medicul de familie - d-na dr. Dominte Dorina. 
Studiul de oportunitate s-a întocmit în conformitate cu prevederile legale cuprinse 

în:  
- Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 - privind Codul 

administrativ; 
- H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete 

medicale,  
- O.G. nr.124/1998R, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. 
- O.U.G. nr. 83/2000 - privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă 

practică pentru servicii publice conexe actului medical şi a celorlalte acte normative 

privind concesiunea. 
 

Spaţiul medical face parte din proprietatea privată a municipiului Roman 
conform H.C.L. nr.70/2004. 

Acesta se poate concesiona prin licitație publică, conform prevederilor art.9 din 
H.G. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale. 

Conform prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 – privind 
Codul administrativ, Consiliul Local  exercită atribuţii privind administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului și potrivit alin. (6) lit. b), acesta hotărăşte 

vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau 

închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, după caz, în condiţiile legii. 
 
 

II. Motive de ordin economic, financiar şi social şi de mediu care justifică 

realizarea concesiunii 
 

Urmare a eliberării spațiului medical, considerăm că este necesară şi oportună 

aprobarea concesiunii spaţiului de mai sus în scopul prestării de servicii medicale. 
Concesionarea spaţiilor cu destinaţie cabinete medicale, în condiţiile legii, duce 

la  sporirea veniturilor la bugetul local al Municipiului Roman, prin stabilirea unei 
redevenţe legale şi adjudecată prin licitaţie publică.  

Pe de altă parte concesiunea se face atât în scopul lărgirii reţelei serviciilor 

medicale, cât şi pentru sporirea gradului de utilizare a spaţiilor rămase libere în cadrul 
Dispensarelor medicale. 

Concesionarul va avea obligația prin contractul de concesiune, să respecte toată 

legislația în vigoare privind protecția mediului, în special, în ceea ce privește 
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gestionarea eficientă a deșeurilor medicale și menținerea cu strictețe a condițiilor de 

igienă cerute de reglementările legale în vigoare.  
 
 

III. Nivelul minim al redevenţei 
 

Nivelul minim al redevenţei propus, respectiv preţul de pornire al licitaţiei este 

de 12 euro/mp/an.  Redevenţa licitată se va aplica în mod unitar atât pentru suprafaţa 

cabinetului medical cât şi pentru spaţiile comune aferente ce vor fi deţinute în 

concesiune în cotă parte indiviză. 
 
 
IV. Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune şi 

justificarea alegerii procedurii 
 
Procedura pentru atribuirea contractelor de concesiune a spaţiilor medicale este 

licitaţia publică, conform  art. 9 din H.G. 884/2004, pentru asigurarea accesului unui 
număr cât mai mare de ofertanţi şi pentru obţinerea unei redevenţe cât mai reale, 

conform preţurilor practicate pentru concesiunea cabinetelor medicale în zona localităţii 

noastre. 
Concesionarea spaţiilor prevăzute mai sus se face în scopul desfăşurării de 

activităţi medicale, cu specialitatea medicină de familie. 
 
 

V. Durata estimată a concesiunii 
 

Durata  concesiunii se propune a fi de 10 ani, contractul de concesiune putând fi 
prelungit pe o perioadă cu cel mult jumătate din durata sa iniţială. 

 
 
 
 

Intocmit, 
Director Tehnic, 

Ing. Dan Felician IONIŢĂ 
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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. ___ din 31.10.2019 
 



 

                               

   MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1  www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 20200 din 21.10.2019 
 
 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui spațiu medical  
 

Prin cererea înregistrată la Municipiul Roman sub nr. 14112/19.07.2019, 

d-na dr. Răciulă Ecaterina Simona, solicită concesiunea cabinetului medical, nr. 
6 situat la etajul I a Dispensarului 3-5 din Roman, str. Bogdan Dragoș, nr. 109, 
spațiu devenit liber prin renunțarea la concesiune de către medicul de familie - 
d-na dr. Dominte Dorina. 

Spațiul medical se poate concesiona, conform prevederilor art. 9 din H.G. 
nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete 

medicale. 
Concesiunea se va face prin licitație publică, cu păstrarea destinației 

acestui spațiu de medicină de familie. 
Urmare celor expuse mai sus, supunem spre aprobare organizarea unei 

licitații publice pentru concesionarea Cabinetului medical nr. 6 + Sala de 
tratamente, etaj I, + cota parte indiviză din suprafeţele comune (holuri, casa 

scării, grup sanitar, etc), în suprafaţă totală de 74,26 mp, din cadrul 

Dispensarului III-V, situat în str. Bogdan Dragoş, nr. 109 (fost nr. 100) Roman, 
județul Neamţ, conform schiței – anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Precizăm că spaţiul medical face parte din proprietatea privată a 

municipiului Roman conform H.C.L. nr. 70/2004, drept pentru care competenţa 

de a aproba concesionarea revine Consiliului Local Roman.  
 

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 
transmite către Direcția Tehnică și de Investiții în vederea întocmirii raportului 
de specialitate. 

 
 

INIŢIATOR,  
Primarul Municipiului Roman 

Lucian-Ovidiu MICU 
  



 

                          

  MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: Directia Tehnică și de Investiții 
Nr. 20259 din 22.10.2019   
 
 
 
 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesiunii unui spațiu medical  
 

Proiectul de hotărâre prezentat de primarul municipiului Roman – dnul 
Lucian-Ovidiu Micu, se referă la atribuirea prin concesiune a unui spațiu 

medical, din cadrul Dispensarului 3-5 din Roman, str. Bogdan Dragoș, nr. 109, 
Etajul I, al Cabinetului medical nr. 6 (etaj I) și a sălii de tratamente, inclusiv cota 

parte indiviză din suprafeţele comune aferente. 
Analizând situația spațiului medical de mai sus, a rezultat că acesta a 

devenit liber prin prin renunțarea la concesiune de către medicul de familie - 
dna dr. Dominte Dorina. 

Astfel, propun concesionarea spațiului medical, conform prevederilor art. 

9 din H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de 

cabinete medicale, prin licitație publică, cu păstrarea destinației, respectiv, 

pentru prestarea serviciilor medicale de medicină de familie; 
Precizăm că spaţiul medical face parte din proprietatea privată a 

municipiului Roman conform H.C.L. nr. 70/2004, drept pentru care competenţa 

de a aproba concesionarea revine Consiliului Local Roman.  
 

Faţă de cele de mai sus, considerăm proiectul de hotărâre oportun, necesar 
și legal, avizându-l favorabil. 
 
 

Director tehnic, 
Ing. Dan Felician IONIŢĂ 

 


