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 HOTARAREA nr 23 /2022

        privind aprobarea  încheierii actului aditional   pentru spațiul cu destinație de cabinet  
medical   proprietatea Comunei Pădureni   , aflat  în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Pădureni 

Având in vedere :
 Referatul  de aprobare  a  primarului  nr.33 din  14.04.2022 privind  aprobarea  încheierii  actului

aditional   pentru spațiul cu destinație de cabinet  medical   proprietatea Comunei Pădureni   , aflat
în administrarea Consiliului Local al Comunei Pădureni ; 

 Raportul  Compartimentului Financiar -Contabilitate înregistrat sub nr. 38 /18.04.2022; 
 Hotărârea Consiliului local  Pădureni  nr. 22/2022  privind însușirea  Raportului  de evaluare

pentru stabilirea nivelului minim al redevenței  pentru spațiul cu destinație de cabinet
medical   proprietatea  Comunei  Pădureni   ,  aflate  în administrarea Consiliului  Local  al
Comunei Pădureni;

 In conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) și (3) din  Hotărârea  Guvernului nr. 884/2004 privind
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale  ; prevederile art.4 pct 4.2 din Ordinul
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 ;
În temeiul  prevederilor  art. 129  alin.(6) lit. „a” , art. 139 alin (3) litera”g” și  art. 196 alin. ( 1) lit.

„a”  din  OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
                CONSILIUL  LOCAL  al comunei  Pădureni  , judeţul Vaslui ;
                                                       
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E :     
         
          Art. 1.  – Se aproba redevența pentru spațiul cu  destinație de cabinet  medical   proprietatea Comunei 
Pădureni   , aflate în administrarea Consiliului Local al Comunei Pădureni , după cum urmează :

- ( 2 euro /mp util / lună )      - Cabinet medical , aflat în clădirea Dispensarului sanitar uman, 
situat în Satul  Pădureni , Str. Husului , nr. 14 ,  Comuna  Pădureni ,  Judeţ Vaslui.

         Art.2. -  Se aprobă încheierea Actului  Adițional la Contractul de concesiune nr. 1 din 10.03.2016 
pentru Cabinet medical , aflat în clădirea Dispensarului sanitar uman, situat în Satul Pădureni , Str. Husului,
nr.7 , încheiat între Comuna  Pădureni  și  C.M.I –Dr. Ivanovici Georgiana .
        Art.3. – Se imputerniceste Primarul comunei  Pădureni  ,domnul  Diaconu Temistocle  să semneze actul 
aditional  la contractul de concesiune  nr . 1 din 10.03.2016. 
         Art. 4. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul Comunei  Pădureni. 

                                                                                                  Pădureni, 19 aprilie 2022              
                                                            
PRESEDINTE DE SEDINTA
          CONSILIER LOCAL
    MARIN CORINA –MIHAELA                                                                                                                  Contrasemnează

   Secretar General al comunei Pădureni
Munteanu Mirela 

Adoptata astazi   19 aprilie  2022  în şedinţă  ordinară
Cu un numar de   …8…   voturi”pentru”, din    ....8.....  consilieri  prezenti la sedinta
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