
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 15 

privind aprobarea modului de plată a redevenței pentru cabinetele medicale din cadrul 

Dispensarului Uman Oțeleni 

 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 16.02.2018 la 

care participă un număr de 11 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că doamna Ursache Ionela  este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către Primarul 

comunei Oțeleni privind aprobarea termenelor de plată a redevenței anuale pentru cabinetele 

medicale din incinta Dispensarului Uman Oțeleni, 

Având în vedere referatul Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Oțeleni, înregistrat la nr.893 din data de 13.02.2018, 

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

destinația de cabinete medicale, modificată, 

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si 

functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 629/2001, 

republicata, cu completarile ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit c) coroborat cu alin. (5) lit. b) din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de 6 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 5 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 (1) Începând cu data de 01.01.2018 redevența pe care o datorează cabinetele 

medicale din cadrul Dispensarului Uman Oțeleni se va achita trimestrial la casieria Primăriei 

comunei Oțeleni sau în contul deschis la Trezoreria Târgu-Frumos, 

RO75TREZ40821A300530XXXX. 

(2) Plata integrală a redevenței se va face până la data de 31 decembrie a fiecărui an. 

(3) Plata redevenței care este stablită în altă monedă decât cea națională, se va face la 

cursul BNR din ziua plății. 

ART.2  Se împuternicește viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul 

Gherăescu Felician Mihai, să semneze actele adiționale la contractele de concesiune încheiate cu 

titularii cabinetelor medicale din cadrul Dispensarului Uman Oțeleni. 

ART.3 Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Oțeleni va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 



ART. 4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Cabinetelor medicale din incinta Dispensarului Uman Oțeleni; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

URSACHE IONELA 

 

 

 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

p. secretarul comunei 

BENCHEA ROBERT 

 

Oțeleni, 16 februarie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


