
 

 

 

 

        H O T Ă R Â R E A  Nr.25 
           din  21 mai  2020 . 
 
privind:  aprobarea prelungirii Contractului de concesiune încheiat cu Cabinetul 
Medicului de Familie ”CMI dr. Groza Ciprian” de la Dispensarul medical Cuca . 
___________________________________________________________________________ 
Iniţiator :  Vlad Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 2820 din 14.05.2020       
  

Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi  , întrunit în şedinţă  ordinară    ; 
 

  Având în vedere  referatul de aprobare  prezentat de iniţiator , înregistrat la nr.2820 
din 14 mai 2020  ;   
  Având în vedere  raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului,înregistrat la nr.2827 din 14 mai 2020   ;  

Având în vedere  avizul comun  al  Comisiilor  de specialitate  din cadrul Consiliului 
local Cuca ;  
 Având în vedere adresa nr.12 din 06.05.2020 a ”CMI Medicină de familie dr. Groza 
Ciprian comuna Cuca”, prin care solicită  prelungirea contractului  de concesiune a spațiului 
de la Dispensarul medical Cuca în care funcționează ” CMI dr. Groza Ciprian”, înregistrată la 
Primăria comunei Cuca la nr.2714 din 8 mai 2020.   

Având în vedere  Contractul de concesiune nr. 782/25.05.2005 încheiat între UAT 
comuna Cuca și persoana fizică autorizată ”Cabinet Medical Individual Medicină de Familie 
Dr. Groza Ciprian”  , pe o durată de 15 ani;                 
   Având în vedere Actul adițional nr.1 din 02.09.2019  înregistrat la nr.5598 din 
02.09.2019 , la Contractul de concesiune nr.782/25.05.2020 ;   
 Având în vedere art.1 din Hotărârea Guvernului României nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 Având în vedere  art.129 alin.(6) lit. b), alin.(7)  lit.c), art.139 alin.(3) lit.g)  precum şi 
art.362 alin.(1) din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ  ;   
  În temeiul  art.196 alin.(1) lit.a)  din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;  
 
   Adoptă prezenta  H O T Ă R Â R E  :  
 
 

Art.1.(1)  Se aprobă   prelungirea Contractului de concesiune  nr. 782/25.05.2005 
încheiat între UAT comuna Cuca și persoana fizică autorizată ”Cabinet Medical Individual 
Medicină de Familie Dr. Groza Ciprian”, până la data de 09.09.2024 ;         
 (2) Prevederile înscrise în Actul adițional nr.1 din 02.09.2019  înregistrat la nr.5598 
din 02.09.2019 , la Contractul de concesiune nr.782/25.05.2020, rămân valabile și își 
păstrează aplicabilitatea, împreună cu celelalte prevederi înscrise în contract .  
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 Art.2 . Contractul de concesiune va fi prelungit prin act adițional  încheiat între părți .  
.  Art.3.  Cu  ducerea la  îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri se  însărcinează 
primarul comunei  .         
 Art.4. Secretarul comunei   va comunica  prezenta hotărâre   Instituţiei Prefectului – 
judeţul Galaţi  , persoanelor interesate și o va publica în Monitorul oficial local , în termenele 
prevăzute de lege . 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      
                 Consilier Nicolaie Nedelcu               
           
                      
          Contrasemnează 
                           Secretar UAT, A.Marin  


