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HOTĂRÂREA NR. 30 

din 31 octombrie  2016 
 

privind prelungirea contractului de concesiune nr. 662 din 10.03.2005 încheiat între comuna Rîciu 
şi dr. Marc Minadona, medic specialist medicină de familie la „Cabinet Medical Individual Dr. 
Marc Minadona” peste vârsta legală de pensionare, până la data de 31 decembrie 2017 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 304  din 
21 octombrie 2016, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din 
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare si functionare a consiliilor locale,  
Având în vedere:  
Cererea doamnei dr. Marc Minadona, medic specialist în medicina de familie la “Cabinet Medical 
Individual Dr. Marc Minadona”,  prin care solicită prelungirea concesiunii spaţiului situat în comuna 
Rîciu str. Gheorghe Şincai nr. 50, judet Mureş, înregistrată de Primăria comunei Rîciu sub nr. 4743 
din 20.10.2016, peste vârsta legală de pensionare, până la 31 decembrie 2017. 
Contractul de concesiune nr. 662 din 10 martie 2005, precum şi actele adiţionale intocmite ulterior; 
Expunerea de motive a primarului comunei Rîciu înregistrată de Primăria comunei Rîciu sub nr. 4795 
din 21.10.2016,  
În conformitate cu prevederile: 
Art. 68 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
Art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 124 din 29.08.1998 privind organizarea şi funcţionarea 
cabinetelor medicale;  
Art.2 din Hotărârea de Guvern nr. 884 din 03.06.2004 privind concesionarea unor spaţii cu 
destinaţia de cabinet medicale;  
Ordinului nr. 946 din 21 iulie 2004 al Ministerului Sănătăţii cu privire la Contractul cadru de 
concesionare a unor spaţii cu destinaţia de cabinet medicale;  
În temeiul art. 10, art. 21, art. 36 alin (1) şi (2) lit. “c” şi “d”, alin (5) lit.”a”, alin (6) lit. “a” pct. 3, art. 
45 alin (3) şi art. 115 alin (1) lit. “b” alin (3) si alin (6) din LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea, 

HOTĂRÂRE: 
 



Art.1. Se aproba prelungirea contractului de concesiune nr. 662 din 10.03.2005 încheiat între 
Consiliul Local al comunei Rîciu şi dr. Marc Minadona, medic specialist medicină de familie la 
„Cabinet Medical Individual Dr. Marc Minadona”, peste vârsta legală de pensionare, până la 31 
decembrie 2017. 
Art.2. Redeventa anuala va fi cea stabilită prin  HOTĂRÂREA NR.58 din 6 decembrie 2013. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Cabinetului Medical Individual Dr. Marc Minadona; 
Biroului  financiar contabil şi resurse umane; 

 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                                                                                    

          Belean Alin-Ciprian                                                                                        Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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