
ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

COMUNA BLĂGEŞTI
CONSILIUL LOCAL

privi~d aprob~rea ~ezilierii contractul de concesiune cu CMI Drăgan Elena
reprezent~ta de medIc J?rag~n Elena şi Închirierii prin Încredinţare directă a spatiului În
suprafaţa de m.p. sttuat m satul Blăgeşti ,cu destinaţia Dispensar medical uman ,aflat

În proprietatea publică a comunei BIăgeşti

1j

Consiliul local al comunei BIăgeşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţăordinară,

A\ând în vedere cererea d-nei Drăgan Elena , medic de familie ,
administrator al CMI Drăgan Elena , înregistrată la sediul Primăriei comunei
BIăgeşti sub TIT. 3193/11.04.2019prin care solicită rezilierea contractului de
concesiune pentru spaţiul din satul BIăgeşti;
A\ândîn vedere cererea d-Iui Rachieru Radu, medic de familie, administrator al
SC RADECRO SRL înregistrată la sediul Primăriei comunei BIăgeşti sub nr.
2886/02.04.2019 prin care solicită închirierealconcesiunea spaţiului Dispensar
Medical din satul BIăgeşti ,comuna BIăgeşti ,pentru desfăşurarea activităţii de
medicină de familie;
A\ândînvedere referatul compartimentului contabilitate;

A\ândîn vedere art.l4 din Ordonanţa nr 124/29.08.1998,republicată, privind
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;

A\ândînvedere Expunerea de motive a Primarului comunei BIăgeşti ;
Îl temeiul prevederilor R.G. TIT. 1228/1990, cap.Ill., Metodologia

fuchirierii",artA din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu completările şi modificările ulterioa~e, Cod~l Civil ~

A\ând în vedere prevederile art.20 alin (1) lit.bj.ejşi k) din Leg.ea
nr.273/2006,privind finanţele publice locale cu modificările şi completănle

ulterioare; .. di drul
A\ând în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate m ca

consiliului; . () li "d" di L aÎl temeiul prevederilor art. 45(6), 48(2), 63(1) ş~ 6~ 5, It. in ege
nr.215/200 1 privind administraţia publică locală; republicată;



HOTĂRĂşTE:
Art.l. Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr. 8303/9.12.2004,

1ncheiatîntre CMI Dr. Drăgan Elena şi VA T BIăgeşti, pentru spaţiul situat în
Dispensarul medical uman din satul Blăgeşti, la .cererea concedentului.

Art.2. Se aprobă închirierea, prin încredinţare directă, a spaţiului Dispensar
uman BIăgeşti ,comuna BIăgeşti, în suprafaţă de 80 mp, aflat în proprietatea
publică a comunei BIăgeşti ,pentru desfăşurarea activităţii de medicină de familie
către SC RADECHO SRL care' a cumpărat"PRAXIS" de la CMI Dr. DrăganElena.

Art.3. Durata închirierii este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii
contractului, prin acordul părţilor contractante, Ia cererea scrisă a chiriaşului,
mregistrată înainte de expirarea duratei contractului,prin act adiţional şi numai fu
baza unei hotăâri de consiliu local. De asemenea, închirierea se va face după de
S.C. RADECHO SRL va prezenta Primarului comunei un plan de lucru care să
optimizeze activitatea sa faţă de pacienţii înscrisi(indicatori, program de lucru,
personal angajat, etc.), plan care va condiţiona menţinerea contractului de
1nchirierepe toată durata lui.

Art.4. Chiria pentru suprafaţa de 80' m.p. se stabileşte în cuantum
2001eiliună (două sute) şi se va indexa anual cu rata inflaţiei /deflaţiei comunicată
de Institutul National de Statistică şi de hotăârile Consiliului local BIăgeşti ce vor
fi adoptate în ac~st sens,fără a fi necesar acordul explicit a~p~ilor ~on~r~ctante.

Art.5. Se împutemiceşte Primarul comunei Blăgeşti sa încheie ŞI sa sem~eze
contractul de închiriere între UAT Blăgeşti şi S.C. RADECHO ~~ SRL ~ACA!J.

Art.6.Prezenta va fi comunicată Instituţiei Pref~ctul.UIjudeţului Bacau,
persoanelor susnumite,compartiment contabilitate (impozite ŞI taxe).
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Cecilia Colbia

CONTRASEMNE




