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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 

HOTĂRÂREA NR.370 
privind modificarea contractului de concesiune nr. 1452 din 16.01.2014 încheiat cu 

dr.Codăescu D.Maricela, pentru spațiul cu destinația de cabinet medical 
 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive privind modificarea contractului de concesiune nr. 1452 din 

16.01.2014 încheiat cu dr.Codăescu D.Maricela, pentru spațiul cu destinația de 

cabinet medical; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică 

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor 

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, culte, tineret, turism, sănătate, 

muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

 În conformitate cu prevederile art.4 alin.(3) din HG nr.884/2004 privind concesionarea unor 

spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, modificată şi completată; art.36 alin.(2) lit.c) coroborat cu 

art.36 alin.(5) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T A R A S T E: 

 

          Art.1. Începând cu data de 16 ianuarie 2019 se aprobă modificarea contractului de concesiune 

nr. 1452 din 16.01.2014 încheiat cu dr.Codăescu D.Maricela pentru spațiul cu destinația de cabinet 

medical, în sensul modificării redevenţei de la 1,05 euro/mp/an la 2,50 euro/mp/an. 

 Art.2. Cuantumul redevenţei se va actualiza la începutul fiecărui an, în funcţie de indicele 

inflaţiei. 

 

         Art.3.Plata redevenţei se va face în lei la cursul euro stabilit de Banca Naţională a României la 

data achitării. 
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           Art.4.Modificarea prevăzută la art.1 va face obiectul unui act adiţional la contractul de 

concesiune. 

 

           Art.5. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi, ing.Ioan Ciupilan să semneze în numele 

şi pentru Municipiul Huşi actul adiţional prevăzut mai sus. 

 

 Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 

Huşi . 

 

 
                                                                                    HUȘI, 27 decembrie 2018  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,             Contrasemnează, 

       Sergiu Boeru                                               Secretarul municipiului Huși  

                jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


