
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI      Nr.5730 din 02.11.2022 
COMUNA CUCA  
P R I M A R  
 
 
 
    REFERAT DE APROBARE  
 
 La proiectul de hotărâre privind aprobarea  încetării contractului de concesiune  
încheiat cu  C.M.I. dr. Groza Ciprian – medicină de familie  și încheierea contractului 
de concesiune cu   C.M.I. dr. Plesea Condratovici Cătălin – medicină de familie ,  pentru 
spaţiul - Cabinete Medicale, situate în incinta Dispensarului Medical din comuna Cuca , 
județul Galați . 
__________________________________________________________________________  
 Vlad Mihăiţă  -  primarul  comunei Cuca , judeţul Galaţi ,  validat prin  Încheierea 
civilă nr.76/2020 a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi .   
  
  
 Având în vedere cererea d-lui dr. Groza Ciprian , reprezentant legal al C.M.I. dr. 
Groza Ciprian – medicină de familie , înregistrată la nr.5650 din 31.10.2022 prin care solicită 
încetarea Contractului de concesiune nr.782 din 25.05.2002 și actelor adiționale nr.1 
înregistrat la nr.5598 din 02.09.2019 și nr.2 înregistrat la nr.2976 din 22.05. 2020 , încheiate 
cu UAT comuna Cuca , județul Galați ,  ca urmare a numirii sale într-o funcție  incompatibilă 
cu desfășurarea activităților conexe  medicinei  de familie .  
 Având în vedere cererea d-lui dl. Plesea Condratovici Cătălin  reprezentant legal al  
C.M.I. dr. Plesea Candratovici Cătălin – medicină de familie , care solicită încheierea 
contractului de concesiune pentru spațiile de la Dispensarul medical din comuna Cuca , 
județul Galați ,  aferente medicinei de familie .   
 Având în vedere  art. 1 şi  9 din H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii 
cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Având în vedere art. 1 și  art. 14 din Ordonanța Guvernului  124/29.08.1998 privind 
organizarea si funcţionarea cabinetelor medicale , republicată ;  
 Având în vedere art.129 alin.(6) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ,  potrivit căruia  „b) Consiliu Local 

hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, 

oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii” 
 Având în vedere art.155 alin.(5) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind  
Codul administrative, cu modioficările și completările ulterioare ;  
 Având în vedere art.136 alin.(1) şi alin.(8) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare  ;     
 Consider oportun iniţierea  proiectului de hotărâre privind aprobarea  încetării 
contractului de concesiune  încheiat cu  C.M.I. dr. Groza Ciprian – medicină de familie  și 
încheierea unui contract de concesiune cu   C.M.I. dr. Plesea Condratovici Cătălin – medicină 
de familie ,  pentru spaţiul - Cabinete Medicale, situate în incinta Dispensarului Medical din 
comuna Cuca , județul Galați .         
 Cabinetele medicale din incinta Dispensarului medical în care și-a desfășurat 
activitatea   C.M.I. dr. Groza Ciprian și care în continuare vor fi  puse la dispoziția C.M.I. dr. 
Plesea Candratovici  Cătălin sunt următoarele : Cabinet medical  1 parter  cu suprafața  totală 
de 23,89 mp  din care suprafață utilă 12,02 mp ;  Spații comune  11,8712 mp  la care se 



adaugă cota de 148 mp teren curți construcții ;   Cabinet 2  parter cu o suprafață totală de 
18,39 mp din care suprafață utilă 9,25 mp ; Spații comune 9,13547 mp  la care se adaugă cota 
de 114,12 mp  teren  curți construcții .  
 
 Faţă de acestea solicit  raport de specialitate compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate precum şi avizul favorabil Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local Cuca . 
 
 În consecință solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art.129,  alin. (6), lit. b)  
și art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ,  să dezbată și să aprobe în  şedinţa 
extraordinară de îndată din 4 noiembrie 2022    prezentul  proiect de hotărâre. 

 

     
    P R I M A R ,  

  Mihăiţă Vlad  


