
  

                                       

                                 
                           

 

privind  aprobarea concesionării directe a cabinetului medical de medicină generală din 
incinta Dispensarului Uman Horodniceni  în favoarea medicului de familiei care deține 

praxisul de medicină de familie în comuna Horodniceni  
 

 

Având în vedere :  

a) prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi 
funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

b) prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu 
destinaţia de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare;  

c) prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) coroborat cu art. (7) lit. c) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

   d) prevederile Ordinului nr. 946/299/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al 
contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;  

   e) cererea înregistrată sub nr. 5878/29.10.2021 formulată de dr. Gavril Ioana, medic 
primar de medicină generală, prin care solicită concesionarea a cabinetului medical de medicină 
generală din incinta Dispensarului Uman Horodniceni;  
          

     luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 9 din 27.01.2022 iniţiat de primarul comunei 

Horodniceni, însoţit de : 

a) referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Horodniceni nr. 378/27.01.2022   ; 

b) raportul compartimentului de resort nr.  383/27.01.2022;  

c) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Horodniceni;  

 

        în temeiul prevederilor art. 139 și art. 196 alin.(1)  lit.b)  din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 

 

     Art. 1.- Se aprobă concesionarea directă către Cabinetul Medical Individual dr. Gavril Maria a 

spațiului cu destinația cabinet medical, situat în satul Horodniceni, str. Fălticenilor. nr. 215 A , comuna 

Horodniceni, județul Suceava, în vederea continuării funcționării cabinetului medical individual de 

medicină de familie, înscris în CF nr. 32432-C1 și 32432-C2 în suprafață de totală de 110 mp.  

   Art. 2. – (1) Se aprobă durata concesiunii de 5 ani începând cu data semnării contractului de 

concesiune, cu posibilitatea prelungirii,  fără a depăși data limită de pensionare, conform art. 5 alin. 

(2) din Hotărârea Guvernului nr. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de 

cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare și cu aplicarea art. 391 din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
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    (2) Valoarea redevenței va fi de 1 euro/mp/ an, în primii 5 ani. După primii 5 ani nivelul redevenței 

se va stabili de către concedent pornind de la prețul pieței, sub care redevența nu poate fi acceptată. 

Plata utilităților se asigură de către concesionar.  

   (3) Redevența obținută prin concesionare se face venit la bugetul local al comunei Horodniceni.   

 

   Art. 3. – (1) Contractul de concesiune se va încheia în conformitate cu modelul prevăzut în anexa 

la Ordinul nr. 946/299/2004 pentru pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune 

încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia 

de cabinete medicale.  

    (2) Se împuternicește primarul comunei Horodniceni pentru semnarea contractului de concesiune.  

    

   Art. 4 – Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

 

    Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 

în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava și se aduce la cunoştinţă publică prin 

afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, 

în format electronic, la pagina de internet,  

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horodniceni, 10 februarie 2022 

Nr.  10 

 

                                   

 

 

    Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Horodniceni în ședința ordinară din data 
de 10.02.2022, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu un număr de:  12 voturi ,,pentru,,; 0 voturi ,,împotrivă,, 0 ,abțineri,, din numărul total de 13 
consilieri în funcție și 12 consilieri locali prezenți la ședință. 
 

Președinte de ședință,  
 ……………….…………………… 

C o n s t a n t i n  NEAMȚU  

 
Contrasemnează pentru legalitate, 

Secretarul general al comunei 
Horodniceni 

….………………………… 
Luiza-Maria MITROFAN   

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/

