
Hotărârea nr.58 din data de 06.12.2013 privind aprobarea reducerii cuantumului  
redevenţei pentru spaţiile cu destinaţie de cabinete medicale.  
 

                                                          ROMÂNIA 
                                                     JUDEŢUL MUREŞ 

                                           COMUNA RÎCIU 
                                         CONSILIUL LOCAL 

 
 

        HOTĂRÂREA NR.58 
  din 6 decembrie 2013 

 
privind aprobarea reducerii cuantumului  redevenţei pentru spaţiile cu destinaţie de 

cabinete medicale  
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
6 decembrie 2013, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 885  din  29 noiembrie  2013, emisă, 
de către primarul comunei Rîciu, 

Analizând:  
-Adresa nr.16/04.12 2013 a SC Polimed Silvana SRL Rîciu, prin care solicită scutirea de 

la plata lunară a redevenţei, (Contract de concesiune nr.512/15.02.2012); 
-Adresa nr. 08/05.12.2013   a Cabinetului de Medicină Dentară Dr. Bumb Andrea, prin 

care solicită scutirea de la plata lunară a redevenţei, (Contract de concesiune 
nr.4922/07.12.2013); 

-Adresa nr. 7/04.12.2013 a Cabinetului Medical Individual Dr. Marc Minadona, prin 
care solicită scutirea de la plata lunară a redevenţei, (Contract de concesiune nr.  
662/10.03.2005); 

-Expunerea de motive nr. 4876/02.12.2013 a primarului comunei Rîciu, privind 
aprobarea reducerii cuantumului  redevenţei pentru spaţiile cu destinaţie de cabinete 
medicale  concesionate potrivit Hotărârii de Guvern nr. 884/2004 propus de domnul  Primar  
IOAN  VASU;  

Având în vedere: 
-Prevederile art. 4, alin. 1 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind 

concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-Prevederile art. 4, pct. 4.2 din Ordinul comun nr. 946/2004 şi 299/2004 al Ministerului 
Sănătăţii şi al Ministerului Administraţiei Publice şi Internelor privind aprobarea modelului 
cadrul al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 
privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;  

-Prevederile art.36  alin. (1) lit. „c”,  alin. (5) lit. „b”, din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul drepturilor conferite prin art. 44,  art. 45 alin. (3),  art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă reducerea cuantumului  redevenţei pentru spaţiile cu destinaţie de 

cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical, concesionate în  baza H.G. 
Nr.884/2004    conform Anexei 1   la prezenta  hotarâre. 
             Art.2. Noua valoare a redevenţei se va aplica de la data de 1 ianuarie 2014  şi va  face 
obiectul unui act adiţional la contractele de concesiune încheiate, semnat de ambele părţi 
contractante.  

Art.3. Plata redevenţei se va face în lei, lunar,  până în ultima zi a fiecărui   luni. 
Art.4. Se împuterniceşte Primarul comunei RÎCIU, domnul  IOAN  VASU, să semneze în 

numele şi pentru Consiliul LOCAL  RÎCIU, actele adiţionale la contractele de concesiune. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Compartimentului contabilitate impozite şi taxe; 
 SC Polimed Silvana SRL Rîciu; 
 Cabinetului de Medicină Dentară Dr. Bumb Andrea 
 Cabinetului Medical Individual Dr. Marc Minadona 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică 
prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează, 
Cioloboc Ioan                                                                             Secretar 

                                                                                                       Dunca Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


