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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 133 

privind prelungirea contractului de concesiune nr. 175/25.01.2005 încheiat între Consiliul 

Local Oțeleni și Cabinet individual Alupoaei Carmen reprezentată prin medic titular 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.12.2019, la 

care participă un număr de 12 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că doamna Iftime Alida Elena este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind prelungirea contractului de concesiune nr. 175/25.01.2005 încheiat între Consiliul Local 

Oțeleni și Cabinet individual Alupoaei Carmen reprezentată prin medic titular; 

Având în vedere cererea înaintată de către  C.M.I. Dr. Alupoaei Carmen prin  

reprezentant legal, Dr. Alupoaei Carmen, înregistrată cu nr. 9783 din 06.12.2019, prin care se 

solicită prelungirea contractului de concesiune nr. 175/25.01.2005 pentru o perioadă de 15 ani;  

Având în vedere contractul de concesiune nr. 175/25.01.2005 încheiat între Consiliul 

Local Oțeleni și Cabinet individual Alupoaei Carmen reprezentată prin medic titular; 

Având în vedere prevederile H.G.nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu 

destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 299/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al 

contractului de concesiune încheiat în temeiul H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor 

spații cu destinația de cabinete medicale; 

Având în vedere prevederile O.G. nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea 

cabinetelor medicale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 9809 din 06.12.2019; 

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea 

domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni 

înregistrat cu nr. 10033 din 17.12.2019;  

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit.c) și d), alin. (6) lit. b) și alin. (7) lit. c)  

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu un număr de 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 

”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 



Pagina 2 din 2 
 

ART.1 - Se aprobă prelungirea pentru o perioadă de 15 ani a contractului de concesiune 

nr. 175/25.01.2005 încheiat între Consiliul Local Oțeleni și Cabinet individual Alupoaei Carmen 

reprezentată prin medic titular, începând cu data de 01.01.2020. 

ART.2 – Se aprobă modificarea, prin act adițional, a contractului de concesiune nr. 

175/25.01.2005 încheiat între Consiliul Local Oțeleni și Cabinet individual Alupoaei Carmen 

reprezentată prin medic titular, după cum urmează: 

1. Cap. III, art.4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Durata concesiunii este de 15 ani, începând cu data de 01.01.2020.” 

2. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr. 175/25.01.2005 rămân neschimbate 

și își produc efectele. 

ART.3  Se împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul 

Gherăescu Felician Mihai, să semneze actul adițional prevăzut la art.2.  

ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- C.M.I. Dr. Alupoaei Carmen; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

IFTIME ALIDA ELENA                       Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 17 decembrie 2019           BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


