
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 
 

 

 HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea modificării prin act adițional a suprafețelor concesionate și închiriate , aparținând 

clădirii din domeniul public al comunei Gioseni , județul Bacău , în care își desfășoară activitatea 
cabinetul  medicului  de familie , cabinetul stomatologic  și farmacia.  

 

Consiliul Local al  comunei Gioseni , județul Bacău, întrunit în ședinta ordinară din data de 
28.09.2021 

Având  in vedere: 
- proiectul de hotărâre nr. MOL 52 din 24.08.2021, inițiat de primarul comunei; 

   -  referatul  de aprobare  nr. CL/273 / 24.08.2021 al primarului comunei , în calitatea sa de initiator , 
prin care se susține necesitatea și oportunitatea modificării suprafețelor concesionate și închiriate , 
aparținând clădirii din domeniul public al comunei Gioseni , județul Bacău , în care își desfășoară activitatea 
cabinetul  medicului  de familie , cabinetul stomatologic  și farmacia; 

- raportul de specialitate al Biroului contabilitate, inregistrat sub nr.ITL/ 554  din 24.08.2021, prin  
care  se motiveaza in drept si in fapt necesitatea si opotunitatea adoptării proiectului de hotărâre; 
 - avizul consultativ nr.300/301/302/21.09.2021 al comisiilor de specialitate a Consiliului local Gioseni; 
 - procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. CL/ 274 din 24.08.2021; 

În baza prevederilor :  
             -art.183 alin (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare ;Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările 
ulterioare ; Legii nr.266/2008 a farmaciei, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; art.7 alin.(2) 
din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală , republicată ; 

     Luând în considerare:  
 - Contractul de concesiune nr. 107/7.01.2005 încheiat cu   dr. Vlad Mariana, medic titular al  Cabinet  
Medical Individual dr. Vlad Mariana; 

- Contractul de  închiriere nr.1813/28.04.2015 încheiat cu  dr. Ghiuță Radu – Bogdan   ,medic 
titular al  Cabinet  Medical Individual dr. Ghiuță Radu – Bogdan ; 
 - Contractul de  închiriere nr. 2898/30.06.2015 încheiat cu SC MIKE PHARM TRADE SRL Roman, 
județul Neamț;  
           - Dispozitia primarului comunei Gioseni nr. 133 /09.07.2021 privind constituirea comisiei de 
inventariere a bunurilor din domeniul public și privat ,precum și a investițiilor realizate de UAT Gioseni, 
județul Bacău în perioada 2018 – prezent ; 

- Procesul verbal nr.1988/13.07.2021, încheiat  în urma realizarii măsuratorilor de către comisia de 
inventariere in clădirea unde iși desfăsoară activitatea locatarii mentionați mai sus; 

- Schița privind  măsuratorile efectuate în timpul controlului Curții de conturi din 13.07.2021; 
- Decizia nr. 29/19.08.2021 a Camerei de Conturi Bacău ( pct.1.3 );  

     În temeiul art.108 lit.b) și c) , art.129 alin.(2) lit.c), art. 139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a), 
art.197 alin.(1),(2), (4) din  Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 

Adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE: 

 Art.1.(1) Se aprobă modificarea prin act aditional a Contractul de concesiune nr. 107/7.01.2005 
încheiat cu   dr. Vlad Mariana, medic titular al  Cabinet  Medical Individual dr. Vlad Mariana, având ca obiect  
exploatarea spatiului (cabinet medical si spații aferente pentru desfasurarea activității) situat in str. Principală 
nr. 207 , sat /comuna Gioseni , judetul Bacău. 
  (2) Se modifică contractul de concesiune  precizat la aliniatul 1 , la Cap.2 Obiectul contractului, 

art.1 privind inchirierea spatiului , în suprafata de 52,67 mp. după măsuratori suprafata de  63,81 mp. , 

diferenta fiind de 11,14 mp, conform procesului verbal de constatare nr.1988/13.07.2021. 

 (3) Se modifică art.6 Cap.4 Redeventa din Contractul de concesiune nr. 107/7.01.2005  , privind 

penalitatile de intarziere la plata redeventei de la 0,25 % pe zi la 1% pe luna, conform art.183 alin.(2) din 

Legea nr.207 /2015 privind  Codul de procedură fiscală. 

 Art.2.(1) Se aprobă modificarea prin act aditional a contractului de inchiriere nr.1813/ 28.04.2015 

încheiat cu  dr. Ghiuță Radu – Bogdan   ,medic titular al  Cabinet  Medical Individual dr. Ghiuță Radu – 

Bogdan, având ca obiect  exploatarea spatiului (cabinet medical stomatologic si spații aferente pentru 

desfasurarea activității) situat în str. Principală , nr. 207 , sat /comuna Gioseni , judetul Bacău. 
         
 
  
          



 
          (2) Se modifică contractul de inchiriere nr.1813/28.04.2015 la Cap.2 Obiectul contractului, art.1 
privind inchirierea spatiului , in suprafata de 27,09 mp. după măsuratori suprafata de  30,44 mp. , diferenta 
fiind de 3,35 mp, conform procesului verbal de constatare nr.1988/13.07.2021. 
                     (3) Se modifică art.9  din Contractul de inchiriere nr.1813/28.04.2015 , privind penalitatile de 
intarziere la plata chiriei de la 2% la 1%, pe lună , conform art.183 alin.(2) din Legea nr.207 /2015 privind  
Codul de procedură fiscală.  
 Art.3.(1) Se aprobă modificarea prin act aditional a contractului de închiriere nr.2898/30.06.2015 
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 str. Principală , nr. 207 din 
sat /comuna Gioseni, judetul Bacău. 
                      (2) Se modifică contractul de inchiriere nr. 2898/30.06.2015 la Cap.2 Obiectul contractului, 
art.1 privind inchirierea spatiului , în suprafata de 38,48 mp. după măsurători suprafata de  47,39 mp. , 
diferenta fiind de 8,91 mp, conform procesului verbal de constatare nr.1988/13.07.2021; 
          (3) Se modifică art.9  din Contractul de inchiriere nr. 2898/30.06.2015  privind penalitatile de 
intarziere la plata chiriei de la 2% la 1%, pe luna , conform art.183 alin.(2) din Legea nr.207 /2015 privind  
Codul de procedură fiscală. 
             Art.4.   Se împuternicește domnul Bernadin Tamaș - primarul comunei Gioseni - să semneze actele 
adiționale care modifică contractul de concesiune prevăzut la art.1 , precum și contractele de închirirere 
prevăzute la art. 2 și art.3 din hotărâre .  
 Art.5.    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării și poate fi atacată de către cei  
interesati la instanța de contencios administrativ,  în conditiile Legii nr.554/2004,cu modificările si com-
pletările ulterioare. 
             Art.6.    Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire de primarul comunei , prin biroul  contabilitate  
din cadrul aparatului de specialitate . 

Art.7.   Prin grija secretarului general al comunei , prezenta hotărâre  se comunică Prefectului 
Județului Bacău , primarului comunei, biroului precizat la art.6, CMI dr. Vlad Mariana , CMI dr.Ghiuță Radu – 
Bogdan, SC MIKE PHARM TRADE SRL Roman, județul Neamț,  punct de lucru comuna Gioseni    și spre 
cunoștință  publică, în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității 
deliberative - pe site-ul www.primariagioseni.ro. 

 
 
 

Președinte de ședință           Contrasemnează pentru legalitate                                                                  
Consilier,            Secretar general  comună,     
Imbrea Daniel                    Cristina Sandu 
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