
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA  

nr. 35 din 14 mai 2020 
privind aprobarea unui act aditional  

Având în vedere prevederile: 

- art. 14 din O. G.  nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea 

cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H. G.  nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de 

cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 553 şi 1270 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 129 alin.(2) lit.„c”, „d”, alin.(6) lit.„b”, alin.(7) lit.„c” art. 362 

din O.U.G. Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

Văzând Referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni, 

Raportul întocmit de compartimentul de resort şi Avizele comisiilor de specialitate; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(3) lit.„g” şi art. 196 alin.(1) 

lit.„a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară; 

 Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ 

adoptă prezenta hotărâre.  

ART.1 

Se aprobă încheierea Actului adiţional  nr. 8 la Contractul de 

concesiune nr. 588/2005 încheiat cu Dr. RUSU LAURA-MĂDĂLINA, 

având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet stomatologic din incinta 

Dispensarului medical uman, imobil aparţinând domeniului privat al comunei 

Podoleni, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

ART.2 

Se împuterniceşte Primarul comunei Podoleni, să semneze în numele 

Consiliului local al comunei Podoleni, actul adiţional prevăzut la art. 1. 



ART.3 

Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
Ioan SÎRGHI SECRETAR GENERAL, 

 Anca-Lenuţa IOVU 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa la Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 35 din 14 mai 2020 
 

 
 

ACT ADIȚIONAL NR. 8 
LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 588/26.05.2005 

 
 
 
  Părţile contractante 

Între  
Consiliul Local al Comunei Podoleni, cu sediul în Podoleni, str. Speranţei, nr. 3, 

reprezentat prin Croitoriu Cristian în calitate de concedent, pe de o parte, 
și 
Rusu Laura Mădălina, domiciliată în Piatra Neamț, B-dul Decebal nr. 14, Bl. P10, 

sc. B, et. 3, ap. 55, medic titular al cabinetului medical dr. Rusu Laura Mădălina, cu sediul 
social în Podoleni, înregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale sub nr. 628956 din 
19.08.2004, cod fiscal 20732230, în calitate de concesionar, pe de altă parte 

Convin următoarele: 
 
Art.I. Se prelungeşte Contractul de concesiune nr. 588 din 26.05.2005 până la data 

de 26.11.2027. 
 

 ART.II. Celelalte  dispoziții ale contractului rămân valabile, așa cum au fost 
modificate prin actele adiționale înregistrate de la nr. 1 la nr. 7. 
 



Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte, astăzi 15.05.2020, la sediul Consiliului Local al Comunei Podoleni. 
 
 
 
 Concedent,                                     Concesionar, 
               Primar,                                                                               Medic stomatolog, 
       Cristian Croitoriu                                                                 Laura Mădălina Rusu  
 

                                                                                                              
 
 
 

Viza compartiment impozite și taxe; 
Referent, 
Gina-Maria Dăscălescu  

 
 

Întocmit, 
Neonela Tuduran 
 


