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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 

HOTĂRÂREA NR.13 
privind modificarea contractelor de închiriere pentru spaţiul cu destinaţia de 

cabinet tehnicieni dentari, situat în Huşi, strada 1 Decembrie nr.21, în incinta 

“Stomatologiei” 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

  expunerea de motive privind modificarea contractelor de închiriere 

pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet tehnicieni dentari, situat în 

Huşi, strada 1 Decembrie nr.21, în incinta “Stomatologiei”; 

 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 învăţământ, culte, tineret, 

turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

 

 În conformitate cu prevederile OUG nr.83/2000 privind organizarea şi 

funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe 

actului medical, aprobată prin Legea nr.598/2001, ale art.36 alin.(2) litera c) 

coroborat cu art.36 alin.(5) litera 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. (1) Se aprobă modificarea contractelor de închiriere pentru spaţiile 

în care-şi desfăşoară activitatea tehnicieni dentari şi a dependinţelor situate în 

Huşi, strada 1 Decembrie nr.21, în incinta “Stomatologiei”. 

        (2) – Spaţiile menţionate la alin.(1) sunt identificate conform Anexelor nr.1 

şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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          Art.2(1) Articolul 2 al Contractului de închiriere nr.30911 din 20.12.2004 

încheiat cu domnul Chirilă Dante se modifică şi va avea următorul conţinut: 

              “Art.2. – Obiectul contractului de închiriere îl constituie spaţiile în care 

îşi desfăşoară activitatea tehnicieni dentari şi a dependinţelor, în conta indiviza, 

aflate în incinta “Stomatologiei” situate în Huşi, strada 1 Decembrie nr.21. 

Suprafaţa totală închiriată de către Cabinetul Medical Individual Tehnica 

Dentară – Chirilă Dante este de 62,96 mp conform anexelor nr.1, nr.2, şi nr.3, 

care fac parte integrantă din prezentul contract”. 

         (2) Articolul 3 al Contractului de închiriere nr.30911 din 20.12.2004 

încheiat cu domnul Chirilă Dante se modifică şi va avea următorul conţinut: 

            “Art.3. Predarea –primirea obiectului închirierii se va efectua pe bază de 

proces-verbal, ce va constitui anexa nr.4 la contract”. 

          (3) – Celelalte clauze ale contractului rămân valabile. 

     

          Art.3.(1) Articolul 2 al Contractului de închiriere nr.30912 din 

20.12.2004 încheiat cu doamna Topciu Carmen se modifică şi va avea 

următorul conţinut: 

             “Art.2. – Obiectul contractului de închiriere îl constituie spaţiile în care 

îşi desfăşoară activitatea tehnicienii dentari şi a dependinţelor în conta indiviza, 

aflate în incinta “Stomatologiei” situată în Huşi, strada 1 Decembrie nr.21. 

Suprafaţa totală închiriată de Cabinetul Medical Individual Tehnica Dentară – 

Topciu Carmen este de 62,96 mp conform Anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3 care fac 

parte integrantă din prezentul contract”. 

         (2) Articolul 3 al Contractului de închiriere nr.30912 din 20.12.2004 

încheiat cu doamna Topciu Carmen se modifică şi va avea următorul conţinut: 

            “Art.3. Predarea –primirea obiectului închirierii se va efectua pe bază de 

proces-verbal, ce va constitui anexa nr.4 la contract”. 

        (3) Celelalte clauze ale contractului rămân valabile. 

Art.4. Contractul de închiriere nr. 30913 din 20.12.2004 încheiat cu 

doamna Vîlciu Elisabeta încetează ca urmare a renunţării acesteia. 

Art.5. Modificările prevăzute la art.2-3 vor face obiectul unor acte 

adiţionale  încheiate pentru fiecare contract în parte, conform Anexelor nr.3 şi 

nr.4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi, inginer Ioan 

Ciupilan, să semneze actele adiţionale în numele şi pentru Municipiul Huşi. 

Art.7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi.         

                                                                 HUȘI, 26 ianuarie 2017 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                       Contrasemnează, 

        Filip Cosmin Adrian                                                 Secretarul municipiului Huși  

                        jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


