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PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind concesionarea fără licitaț ie publică a unui spaț iu  

cu destinaț ia de cabinet medical uman,  

situat în Dispensarul uman din satul Siliș tea, comuna Raciu 

 

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEȚ  DÂMBOVIȚA, 
Având în vedere:  

 cererea nr. 1093/07.03.2012 depusă de CMI dr. Filip Rodica; 
 procesul verbal de recepț ie la terminarea lucrărilor nr. 186/13.01.2012 pentru 

imobilul Dispensar uman în satul Siliș tea, comuna Raciu; 
 raportul secretarului comunei Raciu, nr. 1107/08.03.2012; 
 prevederile art. 14, alin. 1 ș i 2 din OG 124/1998 privind organizarea ș i 

funcț ionarea cabinetelor medicale, cu modificările ș i completările ulterioare; 
 prevederile art. 2 din HG 884/2004 privind concesionarea unor spaț ii cu 

destinaț ia de cabinete medicale, cu modificările ș i completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 ș i art. 
115, alin. 1, lit. b din legea nr. 215/2001 a administraț iei publice locale, republicată, 
cu modificările ș i completările ulterioare, propune următorul, 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1 Se aprobă concesionarea fără licitaț ie publică, pe un termen de 15 ani, a unui 
spaț iu cu destinaț ia de cabinet medical uman în suprafaț ă de 42 mp, situat în 
Dispensarul uman din satul Siliș tea, comuna Raciu, către CMI dr. Filip Rodica. 
Art. 2 (1) Se aprobă cuantumul redevenț ei de 2 euro/mp/an, în primii 5 ani socotiț i 
de la data semnării contractului de concesiune. 

(2) După primii 5 ani, nivelul minim al redevenț ei se va plăti de concedent, 
pornind de la preț ul pieț ei, sub care redevenț a nu va fi acceptată. 

Art. 3 Este interzisa subconcesionarea in tot sau in parte, unei terte persoane, a 
spatiului care face obiectul contractului de concesiune. 
Art. 4 Schimbarea destinatiei spatiilor dupa concesionare atrage rezilierea de drept a 
contractului de concesiune. 
Art. 5 Cu semnarea contractului de concesiune se încredinț ează primarul comunei 
Raciu, dl. Grădinaru Vasile. 
Art. 6 Executarea prezentei hotărâri se încredinț ează secretarului comunei Raciu cel 
ce va răspunde ș i pentru aducerea hotărârii la cunoș tinț a persoanelor ș i 
instituț iilor interesate. 
 

INIȚ IATOR, 
Primar Grădinaru Vasile 
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