
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 5 

privind stabilirea termenului de plată a redevenței pentru contractul de concesiune nr. 

4009 din 02.09.2013 încheiat între Consiliul Local Oțeleni și Cabinetul Medical Individual 

Dr. Lungu Ana Ionela 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 30.01.2019 la 

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

Văzând că doamna Ursache Ionela este președinte de ședință, 

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

consilierul local cu atribuții de viceprimar al comunei, domnul Cezar Iosif,  privind stabilirea 

termenului de plată a redevenței pentru contractul de concesiune nr. 4009 din 02.09.2013 

încheiat între Consiliul Local Oțeleni și Cabinetul Medical Individual Dr. Lungu Ana Ionela; 

Văzând cererea  nr. 7714 din 03.12.2018 înaintată de către Dr. Lungu Ana Ionela; 

Având în vedere 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; 

Având în vedere Ordinul 946/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de 

concesiune incheiat in temeiul Hotararii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor 

spatii cu destinatia de cabinete medicale; 

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

Consiliul Local Oțeleni și Cabinetul Medical Individual Dr. 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; 

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

al Primarului comunei Oțeleni, înregistrat la nr. 131 din 08.01.2019; 

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

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

înregistrat la nr. 1171 din 30.01.2019; 

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

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

Oțeleni înregistrat la nr. 1177 din 30.01.2019; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi agrement din cadrul 

Consiliului Local al Comunei Oțeleni înregistrat la nr. 1164 din 30.01.2019; 

În conformitate cu prevederile 36 alin. (2) lit d) coroborat cu 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. (2) lit. c), art 115 alin. 1 lit. b) și art 123 alin. (1) din Legea 

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

ulterioare, cu un număr de 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă 

următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 – Începând cu data de 1 ianuarie 2019 plata redevenței pentru contractul de 

concesiune nr. 4009 din 02.09.2013 încheiat între Consiliul Local Oțeleni și Cabinetul Medical 

Individual Dr. Lungu Ana Ionela se va face trimestrial la casieria Primăriei comunei Oțeleni, 

județul Iași. 

ART.2 Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 4009 din 

02.09.2013 încheiat între Consiliul Local Oțeleni și Cabinetul Medical Individual Dr. Lungu Ana 

Ionela care va avea următorul cuprins: 

Articol unic: 

” Începând cu data de 1 ianuarie 2019 plata redevenței se va face trimestrial la casieria 

Primăriei comunei Oțeleni, județul Iași.” 

ART.3. Toate celelalte articole din contractul de concesiune  rămân nemodificate și își 

produc efectele. 

ART.4 Se împuternicește consilierul local cu atribuții de viceprimar al comunei, domnul 

Cezar Iosif, să semneze actul adițional încheiat între Consiliul Local Oțeleni și Cabinetul 

Medical Individual Lungu Ana Ionela. 

ART.5 Vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri domnul 

consilier local cu atribuții de viceprimar al comunei, Cezar Iosif și Compartimentul financiar-

contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni. 

ART.6 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Domnului consilier local cu atribuții de viceprimar al comunei, Cezar Iosif; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Cabinetului Medical Individual Dr. Lungu Ana Ionela. 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

URSACHE IONELA       Contrasemnează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei 

Oțeleni, 30 ianuarie 2019                      BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


