ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax:
0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630

HOTĂRÂREA Nr. 20/2016
privind incetarea, la cerere, a contractului de concesiune nr. 3921/2015, incheiat
intre Consiliul local al comunei Rebricea, in calitate de concedent si CMI Fanaragiu
Luciana – Irina, in calitate de concesionar

având în vedere:
- cererea doamnei Fanaragiu Luciana-Irina, in calitate de reprezentant al Cabinetului medical
individual – medicina de familie, inregistrata sub nr. 1760/09.03.2016, prin care solicita incetarea
contractului de concesiune nr. 3921/2015, incheiat intre Consiliul local al comunei Rebricea, in calitate de
concedent si CMI Fanaragiu Luciana – Irina, in calitate de concesionar, ca urmare a schimbarii CMI
Fanaragiu Luciana-Irina, in societate civila medicala, FANIRIMED SRL;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Rebricea, raportul
compartimentului de resort şi raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Rebricea, nr. 36/28.05.2015 privind
concesionarea, fara licitatie publica, a unor spatii apartinand domeniului privat al comunei Rebricea,
judetul Vaslui;
- prevederile Ordinului nr. 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;
- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor
medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
în conformitate cu:
- prevederile art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii
cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile punctului IX, art. 15 alin. (1) lit. „g” din Contractul de concesiune nr. 3921/2015,
incheiat intre Consiliul local al comunei Rebricea, in calitate de concedent si CMI Fanaragiu Luciana –
Irina, in calitate de concesionar;
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c“ , alin. (5) lit. „b”, art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările
ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Incepand cu data prezentei, se aproba incetarea, la cerere, a contractului de concesiune nr.
3921/28.05.2015, incheiat intre Consiliul local al comunei Rebricea, prin primar, Radu Valerică, in calitate
de concedent si CMI Fanaragiu Luciana – Irina, in calitate de concesionar, avand ca obiect exploatarea
spatiului cu destinatia de Dispensar uman din satul Draxeni, in suprafata totala de 31,50 mp, apartinand
domeniului privat al comunei Rebricea.
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Art.2. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ, conform Legii nr. 544/2004 –
Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut de
lege.
Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica Primarului
comunei Rebricea, CMI Fanaragiu Luciana-Irina, compartimentului Buget, contabilitate, impozite şi taxe
si Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in termenul prevazut de lege.
Art.4. Primarul comunei Rebricea va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri, prin compartimentul Urbanism si compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea, judeţul Vaslui.

Rebricea, 30 martie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
Sârcu Geanina - Elena

Cicoveanu Virgil
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMPARTIMENT URBANISM
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind încetarea, la cerere, a contractului de concesiune nr.
3921/2015, încheiat între Consiliul local al comunei Rebricea, în calitate de concedent
și CMI Fanaragiu Luciana – Irina, în calitate de concesionar

Doamnelor și domnilor,
Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei are la bază cererea doamnei Fanaragiu
Luciana-Irina, în calitate de reprezentant al Cabinetului medical individual – medicină de familie,
înregistrată sub nr. 1760/09.03.2016, prin care solicită încetarea contractului de concesiune nr.
3921/2015, încheiat între Consiliul local al comunei Rebricea, în calitate de concedent și CMI
Fanaragiu Luciana-Irina, în calitate de concesionar, ca urmare a schimbării CMI Fanaragiu LucianaIrina, în societate civilă medicală, S.C. FANIRIMED S.R.L.
Contractul de concesiune sus-menționat este aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Rebricea cu nr. 36/28.05.2015 privind concesionarea, fara licitație publică, a unor spații aparținând
domeniului privat al comunei Rebricea, județul Vaslui, iar structura acestuia este reglementată de
prevederile Ordinului nr. 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, având date referitoare la părțile contractante, obiectul contractului, termenul
contractului, redevența, modalitatea de plată, drepturile părtilor, obligațiile părților, modificarea
contractului, încetarea contractului de concesiune, răspunderea contractuală, forța majoră, notificări,
litigii și alte clauze.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare
și ale punctului IX, art. 15 alin. (1) lit. „g” din Contractul de concesiune nr. 3921/2015, încheiat între
Consiliul local al comunei Rebricea, în calitate de concedent și CMI Fanaragiu Luciana-Irina, în
calitate de concesionar: „concesionarul poate denunța unilateral contractul de concesiune pentru
motive personale, notificând concedentul cu 60 de zile înainte de data denunțării”.
Având în vedere cele mai sus prezentate și în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c“, alin. (5) lit. „b”,
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si
completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi, în forma
prezentată de inițiator.

10 martie 2016
CONSILIER,
Luchian Laurențiu - Nicolae

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR
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MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind privind încetarea, la cerere, a contractului de
concesiune nr. 3921/2015, încheiat între Consiliul local al comunei Rebricea, în
calitate de concedent și CMI Fanaragiu Luciana – Irina, în calitate de concesionar

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am inițiat prezentul proiect de hotărâre motivat de cererea doamnei Fanaragiu
Luciana-Irina, în calitate de reprezentant al Cabinetului medical individual – medicină de
familie, înregistrată sub nr. 1760/09.03.2016, prin care solicită încetarea contractului de
concesiune nr. 3921/2015, încheiat între Consiliul local al comunei Rebricea, în calitate de
concedent și CMI Fanaragiu Luciana-Irina, în calitate de concesionar, ca urmare a schimbării
CMI Fanaragiu Luciana-Irina, în societate civilă medicală, S.C. FANIRIMED S.R.L.
Prin Hotărârea nr. 36 din 2015 Consiliul local Rebricea a aprobat concesionarea, fără
licitație publică, a unor spații aparținând domeniului privat al comunei Rebricea, județul
Vaslui și a fost încheiat, cu respectarea modelului-cadru prevăzut de Ordinul Ministerului
Sănătății nr. 299/2004 și contractul de concesiune sus-menționat.
Având în vedere cererea doamnei doctor precum și prevederile art. 5 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de
cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare, a punctului IX, art. 15 alin. (1)
lit. „g” din Contractul de concesiune nr. 3921/2015 și ținând cont și de prevederile art. 36
alin. (2) lit. „c“, alin. (5) lit. „a” și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun
adoptarea proiectului de hotărâre, în forma prezentată.
10 martie 2016
P R I M A R,

ing. Radu Valerică

