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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procesului -verbal al comisiei de negociere  

a redevenței pentru concesionarea unui spațiu  

având destinația de cabinet medical individual 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, 

Întrunit în ședință ordinară astăzi, 21.04.2011, 

Având în vedere: 

- Prevederile HCL Raciu nr. 14 din 10.05.2005 privind concesionarea unui spațiu cu destinația 

cabinet medical; 

- Prevederile art. 4.2 din Contractul de concesiune nr. 58/17.05.2005 încheiat între Consiliul 

Local Raciu și CMI dr. Filip Rodica; 

- Cererea nr. 1108/25.03.2011 a CMI dr. Filip Rodica prin care se solicita constituirea unei 

comisii de negociere a cuantumului redevenței aferente concesionării spațiului în care își 

desfășoară activitatea; 

- Dispoziția primarului comunei Raciu, nr. 160/13.04.2011, privind constituirea comisiei de 

negociere a redevenței pentru concesionarea unui spațiu având destinația de cabinet medical 

individual;  

- Procesul verbal nr. 1384/13.04.2011 al comisiei de negociere cu CMI dr. Filip Rodica a 

redevenței pentru concesionarea unui spațiu având destinația de cabinet medical individual, 

situat în comuna Raciu, sat Raciu. 

- Prevederile art. 2, 3 și 4 din HG nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de 

cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. 3 și art. 115 alin.1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1: - Se aprobă Procesul-verbal nr. 1384/13.04.2011 întocmit de comisia de negociere cu CMI    

dr. Filip Rodica a redevenței pentru concesionarea unui spațiu având destinația de cabinet medical 

individual, situat în comuna Raciu, sat Raciu. 

 

ART.2:  - Cuantumul redevenței, reprezentând 1 euro/mp/lună, va fi prevăzut într-un act adițional la 

Contractul de concesiune nr. 58/17.05.2005.  

 

ART. 3: - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează secretarul 

comunei și compartimentul taxe și impozite iar pentru comunicarea acesteia se însărcinează secretarul 

comunei. 

 

Președinte de ședință,      Secretar, 

              Consilier local Barbu Voicu                 jr. Zaharia Alin  
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