
ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.2898  din 30.06.2015 încheiat cu 
SC MIKE PHARM TRADE SRL Roman, județul Neamț,  punct de lucru comuna Gioseni 

 

Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de  
25.06.2020; 

Având în vedere: 
 - proiectul de hotărâre nr. CL/ 233 din 28.05.2020, inițiat de către primarul comunei; 

- referatul  de aprobare al primarului comunei Gioseni, nr. CL /232 din 28.05.2020; 
- raportul de specialitate al Biroului contabilitate, inregistrat sub nr.CL/231 din 28.05.2020, prin care  se  

motiveaza in drept si in fapt necesitatea si opotunitatea adoptării proiectului de hotărâre; 
- avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gioseni, 

înregistrate sub nr. CL/257/258/259 din 25.06.2020; 
- procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. CL/ 238 din 02.06.2020; 
În baza prevederilor: 
- Legii nr.266/2008 a farmaciei, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;  art. 5,  art.6  și  

art.22 din Contractul de închiriere nr. 2898  din 30.06.2015 încheiat cu SC MIKE PHARM TRADE SRL Roman,  
județul Neamț,  punct de lucru comuna Gioseni ; art.7 alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică locală , republicată ; 

Luând în considerare: 
 - Hotărârea Consiliului Local al comunei  Gioseni nr. 32/2015 privind aprobarea închirierii unui spațiu cu 
destinația de farmacie ;  

- Contractul de  închiriere nr. 2898  din 30.06.2015, modificat și completat prin Actul adițional nr.1 din 
18.10.2016 și Actul adițional nr.2 din 31.01.2018, încheiate cu SC MIKE PHARM TRADE SRL Roman, județul Neamț , 
destinația spațiului închiriat fiind pentru funcționarea unei farmacii; 

- Cererea nr. 1412 din 26.05.2020 , a dnei Todireanu Mioara, administrator a SC MIKE PHARM TRADE SRL 
Roman, județul Neamț,  punct de lucru comuna Gioseni , prin care se solicită prelungirea duratei contractului de 
închiriere pentru spațiul cu destinația de  farmacie pentru încă 5 ani ; 
     În temeiul art.108 lit.c), art.129 alin.(2) lit.c), alin.6 lit.a), art.139 alin.(3) lit.g) , art.196 alin.(1) lit.a),  
art.197 alin.(1), (2), (4) , art.297 alin.(1) lit.c) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 HOTĂRĂȘTE: 

  Art.1. Se aproba prelungirea duratei contractului de închiriere nr.2898  din 30.06.2015 încheiat cu SC MIKE 

PHARM TRADE SRL Roman, județul Neamț,  punct de lucru comuna Gioseni  , având ca obiect  exploatarea spatiului  
pentru funcționarea unei  farmacii situate în sat Gioseni , comuna Gioseni, judetul Bacău. 

 Art.2. Perioada pentru care se aprobă prelungirea contractului de concesiune este de 5 ani, până la data de 

30.06.2025. 

             Art.3. Prelungirea duratei contractului de concesiune se va face prin act aditional la contractul de închiriere 

precizat la art.1 . 
             Art.4. Se împuternicește dl. Bernadin Tamaș - primarul comunei Gioseni să semneze actul adițional care 

modifică durata contractului de închiriere precizat la art.1 .  

             Art.5. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire de primarul comunei , prin biroul  contabilitate  din cadrul 

aparatului de specialitate . 

             Art.6. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre  se comunică Prefectului Județului Bacău 

, primarului comunei, biroului precizat la art.5, SC MIKE PHARM TRADE SRL Roman, județul Neamț,  punct de lucru 

comuna Gioseni și spre cunoștință  publică, în conditiile legii. 
 
Președinte de ședință 

             Consilier,       
             Calara Alexandru Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
  Secretar general  comună,     
  Cristina Sandu 
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