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HOTĂRÂREA NR. 47 

privind încetarea Contractului de concesiune nr. 4009 din 02.09.2013 încheiat între 

Consiliul Local Oțeleni și CMI Lungu Ana Ionela 

 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 31.05.2019 la 

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

Văzând că domnul Jitaru Ionel este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre inițiat de către viceprimarul cu atribuții de 

primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  privind încetarea Contractului de 

concesiune nr. 4009 din 02.09.2013 încheiat între Consiliul Local Oțeleni și CMI Lungu Ana 

Ionela; 

Analizând referatul de aprobare întocmit de către viceprimarul cu atribuții de primar al 

comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai;   

Având în vedere Notificarea înaintată de către CMI Lungu Ana Ionela, înregistrată cu nr. 

3023 din 01.04.2019; 

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 4009 din 02.09.2013 încheiat între 

Consiliul Local Oțeleni și CMI Lungu Ana Ionela; 

Având în vedere prevederile HCL nr 47 din 27 august 2013 privind concesionarea directă 

a unor spații cu destinația de cabinete medicale către Cabinetul Medical Individual Lungu Ana 

Ionela, modificată prin HCL nr 44/2018; 

Reținând prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de 

cabinete medicale precum și prevederile O.G. 124/1998 privind organizarea și funcționarea 

cabinetelor medicale, republicată; 

 Examinând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu  nr. 3380 din 15.04.2019; 

Având în vedere raportul de avizare favorabil al Comisiei pentru activităţi economico-

financiare, administrarea domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Oțeleni înregistrat cu nr. 5094 din 31.05.2019; 

Având în vedere raportul de avizare favorabil al Comisiei juridice, de disciplină, protecţia 

mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al Comunei Oțeleni 

înregistrat la nr. 4287 din 24.04.2019; 

În conformitate cu prevederile 36 alin. (2) lit c) și d), alin. (5) lit. b) și alin. (6) lit. a) pct. 

3 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

În temeiul art. 45 alin. (3) 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  10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și  2 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 



HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 - Se aprobă încetarea Contractului de concesiune nr. 4009 din 02.09.2013 încheiat 

între Consiliul Local Oțeleni și CMI Lungu Ana Ionela, începând cu data de 01.05.2019. 

ART.2 – Cu ducerea  la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

domnul consilier local cu atribuții de viceprimar, Cezar Iosif. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Domnului consilier local cu atribuții de viceprimar, Cezar Iosif. 

- CMI Lungu Ana Ionela; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

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

      Secretarul comunei 

Oțeleni, 31 mai 2019                                  BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


