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                                            Hotararea a fost adoptata cu 

            votul a 18 consilieri  

       

    HOTARAREA NR.46 
privind modificarea contractelor de inchiriere pentru spatiul cu destinatia de 

cabinet tehnicieni dentari, situat in Husi, strada 1 Decembrie nr.21, in incinta 

“Stomatologiei” 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere expunerea de motive privind modificarea contractelor de 

inchiriere pentru spatiul cu destinatia de cabinet tehnicieni dentari, situat in Husi, 

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

 In conformitate cu prevederile OUG nr.83/2000 privind organizarea si 

functionarea cabinetelor de libera practica pentru serviciile publice, conexe actului 

medical, aprobata prin Legea nr.598/2001; 

 In temeiul art.36 alin.(2) litera c) coroborat cu art.36 alin.(5) litera b) si 

art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba modificarea contractelor de inchiriere pentru spatiile in 

care-si desfasoara activitatea tehnicienii dentari si a dependintelor situate in Husi, 

strada 1 Decembrie nr.21, in incinta “Stomatologiei”. Spatiile prevazute mai sus 

sunt identificate conform anexei nr.1 si anexei nr.2 care fac parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art.2. (1) Articolul 2 al Contractului de inchiriere nr. 30910 din 20.12.2004 

incheiat cu domnul Stratulat Luigi se modifica si va avea urmatorul continut: 

     “Art.2. Obiectul contractului de inchiriere il constituie spatiile in care isi 

desfasoara activitatea tehnicienii dentari si a dependintelor, in cota indiviza, aflate 

in incinta „Stomatologiei” situate in Husi, str. 1 Decembrie, nr. 21. Suprafata totala 

inchiriata de catre Cabinetul Medical Individual:Tehnica Dentara – Stratulat Luigi 



este de 31,48 mp, conform anexelor nr. 1, nr. 2 si nr. 3 care fac parte integranta din 

prezentul contract.” 

(2) Articolul 3 al contractului de inchiriere nr. 30910 din 20.12.2004 incheiat 

cu domnul Stratulat Luigi se modifica si va avea urmatorul continut:  

“Art.3. Predarea-primirea obiectului inchirierii se va efectua pe baza de 

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

(3) Celelalte clauze ale contractului raman valabile. 

 

Art.3. (1) Articolul 2 al Contractului de inchiriere nr. 30911 din 20.12.2004 

incheiat cu domnul Chirila Dante se modifica si va avea urmatorul continut: 

“Art.2. Obiectul contractului de inchiriere il constituie spatiile in care isi 

desfasoara activitatea tehnicienii dentari si a dependintelor, in cota indiviza, aflate 

in incinta „Stomatologiei” situate in Husi, str. 1 Decembrie, nr. 21. Suprafata totala 

inchiriata de catre Cabinetul Medical Individual:Tehnica Dentara – Chirila Dante 

este de 31,48 mp, conform anexelor nr. 1, nr. 2 si nr. 3 care fac parte integranta din 

prezentul contract.” 

(2) Articolul 3 al contractului de inchiriere nr. 30911 din 20.12.2004 incheiat 

cu domnul Chirila Dante se modifica si va avea urmatorul continut:  

 “Art.3. Predarea-primirea obiectului inchirierii se va efectua pe baza de 

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

(3) Celelalte clauze ale contractului raman valabile. 

 

Art.4. (1) Articolul 2 al Contractului de inchiriere nr. 30912 din 20.12.2004 

incheiat cu doamna Topciu Carmen se modifica si va avea urmatorul continut: 

“Art.2. Obiectul contractului de inchiriere il constituie spatiile in care isi 

desfasoara activitatea tehnicienii dentari si a dependintelor, in cota indiviza, aflate 

in incinta „Stomatologiei” situate in Husi, str. 1 Decembrie, nr. 21. Suprafata totala 

inchiriata de catre Cabinetul Medical Individual:Tehnica Dentara – Topciu Carmen 

este de 31,48 mp, conform anexelor nr. 1, nr. 2 si nr. 3 care fac parte integranta din 

prezentul contract.” 

(2) Articolul 3 al contractului de inchiriere nr. 30912 din 20.12.2004 incheiat 

cu doamna Topciu Carmen se modifica si va avea urmatorul continut:  

“Art.3. Predarea-primirea obiectului inchirierii se va efectua pe baza de 

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

(3) Celelalte clauze ale contractului raman valabile. 

 

Art.5. (1) Articolul 2 al Contractului de inchiriere nr. 30913 din 20.12.2004 

incheiat cu doamna Vilciu Elisabeta se modifica si va avea urmatorul continut:  

“Art.2. Obiectul contractului de inchiriere il constituie spatiile in care isi 

desfasoara activitatea tehnicienii dentari si a dependintelor, in cota indiviza, aflate 



in incinta „Stomatologiei” situate in Husi, str. 1 Decembrie, nr. 21. Suprafata totala 

inchiriata de catre Cabinetul Medical Individual:Tehnica Dentara – Vilciu 

Elisabeta este de 31,48 mp, conform anexelor nr. 1, nr. 2 si nr. 3 care fac parte 

integranta din prezentul contract.” 

(2) Articolul 3 al contractului de inchiriere nr. 30913 din 20.12.2004 incheiat 

cu doamna Vilciu Elisabeta se modifica si va  avea urmatorul continut:  

“Art.3. Predarea-primirea obiectului inchirierii se va efectua pe baza de 

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

(3) Celelalte clauze ale contractului raman valabile. 

 

Art.6. Contractul de inchiriere nr. 30914 din 20.12.2004 incheiat cu domnul 

Arhire Ticu inceteaza ca urmare a decesului acestuia. 

 

Art.7. Modificarile prevazute la art.2-5 vor face obiectul unor acte aditionale 

incheiate pentru fiecare contract in parte, conform anexelor nr.3,4,5 si 6 care fac 

parte integranta din prezenta hotarare; 

 

Art.8. Se imputerniceste primarul municipiului Husi, inginer Ioan Ciupilan, 

sa semneze actele aditionale in numele si pentru Municipiul Husi;  

 

Art.9. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi.         

 

                                                                        HUSI, 23 februarie 2012  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     Contrasemneaza, 

        Liviu Iacob                                               Secretarul municipiului Husi  

              jr.Monica Dumitrascu 
 


