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H O T Ă R Â R E A  Nr. 2/2019  

privind stabilirea nivelului minim al redevenţei anuale pentru spaţiu cu destinaţie de 
cabinet medical stomatologic concesionat în conformitate  cu prevederile Hotărârii 

Guvernului României nr.884/2004 
 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.02.2019; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive a primarului 
comunei Tiream , în calitate de iniţiator al proiectului,înregistrată sub nr.2833/28.12.2018, 
precum şi rapoartele comisiilor de specialitate  nr.1,nr.2 şi nr.3 din cadrul Consiliului local al 
comunei Tiream; 
 În conformitate cu art.4, alin.(1) şi (2) din H.G.R.nr.884/2004 concesionarea spaţiilor cu 
destinaţia de cabinete medicale s-a făcut  în schimbul unei redevenţe anuale  de 1 euro /mp/ an  
în primi 5 ani,urmând  ca după primii 5 ani ,conform prevederilor art. 4 , alin.(3) din H.G.R. 
nr.884/2004 , nivelul minim al redevenţei  să se stabilească   de către concedent , pornind de la 
preţul pieţei , sub care redevenţa  nu poate fi acceptată, 
 Văzând raportul de specialitate întocmit de către compartimentul  contabilitate, impozite 
şi taxe locale,achiziţii publice înregistrat sub numărul 2831/27.12.2018  prin care se propune 
stabilirea unui nivel minim al redevenţei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet  medical 
stomatologic concesionat în baza Hotărârii consiliului local al comunei Tiream nr. 5/2014 privind 
concesionarea  unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, la nivelul sumei de 
3,50 lei/ mp /lună, respectiv  41,00 lei/mp/an. 
 În temeiul  prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b), coroborate cu prevederile art.45  
alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările 
si completările ulterioare,  
 

     H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. - Se aprobă redevenţa anuală pentru spaţiul cu destinaţie de cabinet medical 
stomatologic,  concesionat în baza Hotărârii consiliului local al comunei Tiream nr. 5/2014 ,       
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.884/2004, la nivelul minim           
de 3,50 lei/mp/lună, respectiv 41,00 lei /mp/an. 
 Art.2. -  Nivelul minim al redevenţei pentru spaţiul  cu destinaţie exclusivă de cabinet 
medical stomatologic în suprafaţă de 11,42 mp şi suprafaţa de 23,95.mp cu destinaţia de sală 
de aşteptare, cameră sterilizare, grup sanitar şi magazie, concesionat de C.M.I. dr. Mărcuş 
Norbert  - medic  dentist autorizat şi  C.M.I.dr. Caba Larisa - medic dentist autorizat, este de 
125,23 lei/lună, respectiv 1.502,76 lei/an. 
 Art.3. -  Redevenţa anuală stabilită la articolul 2, va fi achitată de către cei doi medici 
concesionari ai cabinetului medical stomatologic , în cotă de ½ din taxa anuală de concesiune.    
 Art.4.- Nivelul minim al redevenţei stabilite la art.2 va fi indexat anual cu rata inflaţiei. 
 Art.5. - Se mandatează primarul comunei Tiream  să încheie şi să semneze actele 
adiţionale de modificare a contractelor de concesiune  pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet 
medical  prevăzut la  art.2 din prezenta hotărâre. 
   Art.6 . - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărârii , se încredinţează 
primarul comunei Tiream  şi compartimentul  contabilitate, impozite şi taxe locale,achiziţii 
publice, care va întocmi actele adiţionale prevăzute la art.5 din prezenta hotărâre. 
  
 



 
 
 
 Art.7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream,  în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu 
Mare, Compartimentului contabilitate,impozite şi taxe locale, achiziţii publice , C.M.I. dr. Mărcuş  
Norbert - medic  dentist autorizat şi  C.M.I.dr. Caba Larisa - medic dentist autorizat,  se publică 
pe site-ul instituţiei www.tiream.ro ,Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  Primariei. 
 
 

Tiream, la 20  februarie 2019  
 
 
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          Contrasemnează, 
        Consilier local :Babtan Dorel                                     Secretar:jr. Maria Grigoraş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea  

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 
Total consilieri în funcţie                11 
Nr. total consilierilor prezenţi         11 
Nr. total al consilierilor absenţi        0 
Nr. total al consilierilor care au participat la dezbateri şi la vot   11 
Voturi “pentru”                                11 
Voturi “împotrivă”                       nu sunt  
Abţineri                                       nu sunt 
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