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H O T Ă R Â R E A  Nr. 23 
privind modificarea contractului de concesiune nr. 1850/23.03.2010 referitor la 

concesionarea unui spațiu care aparține domeniului public al comunei Ivești,  
aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 7/11.03.2010 

 
 

 Având în vedere : 
 - referatul de aprobare al primarului comunei Iveşti cu privire la proiectul de 
hotărâre, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local si raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Ivesti;   
 -  cererea doamnei Perju Niculina medic de familie, înregistrată sub nr. 
3164/14.07.2021, prin care solicită alocarea unui spațiu pentru desfășurarea activității în 
baza contractului de concesiune nr. 1850/23.03.2010, până la finalizarea lucrărilor de 
modernizare a dispensarului uman; 
 - Hotărârea Consiliului Local nr. 21/28.06.2021 privind realizarea obiectivului de  
investiţii „Modernizarea dispensarului uman din satul Ivești, comuna Iveşti, judeţul 
Vaslui”, 
  În conformitate cu prevederile art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 
privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare și prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
          În temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit.”c”, alin.(7), lit.”e”, art.139, alin.(3), lit. ”g” 
și ale prevederilor art.196, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                                                                                                                                                                                
            Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Vaslui, 

 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.1. Contractul de concesiune nr. 1850/23.03.2010 referitor la concesionarea unui 
spațiu care aparține domeniului public al comunei Ivești, în care funcționează cabinetul 
medical individual dr. Perju Niculina, aprobat prin art. 2 din Hotărârea Consiliului local 
nr. 7/11.03.2010 privind concesionarea unui spaţiu care aparţine domeniului public al 
comunei Iveşti, judeţul Vaslui, se modifică după cum urmează : 
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 Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins : 
„Art.1. (1) Obiectul contractului de concesiune il constituie exploatarea 

spatiului care aparține domeniului public al comunei Ivești, administrat de  Consiliului 
local al comunei Iveşti,și care este situat la parterul Centrului de asistență pentru copii 
dujpă programul școlar,  în care va funcționa cabinetul medical individual dr. Perju 
Niculina, situat in localitatea Iveşti, comuna Iveşti, judetul Vaslui, compus din 6(șase) 
camere in suprafata totala de 84,58 m.p., conform schiţei spaţiului, care va constitui 
anexa nr. 1 la contractul de concesiune.  

(2) Cabinetul medical individual va funcționa în spatial menționat la alin.(1) 
numai până la finalizarea lucrărilor de modernizare a dispensaului medical uman.” 

Art.2. Nivelul redevenței este de 5 lei/mp stabilit priun Hotărârea Consiliului Local 
nr. 19/31.03.2015 privind stabilirea redevenţei pentru spațiul din cadrul Dispensarului 
medical Iveşti, concesionat Cabinetului medical individual reprezentat de doctor Perju 
Niculina, care face obiectul contractului de concesiune nr. 1850/23.03.2010 

Art.3. Se împuterniceşte domnul primar Nistor Dumitrache să semneze actul 
adiţional la contractul nr. 1850/23.03.2010 referitor la concesiune unui spațiu care 
aparține Consiliului Local al comunei Ivești, încheiat între Consiliul Local al comunei 
Iveşti şi cabinetul medical individual dr. Perju Niculina din comuna Iveşti, judeţul Vaslui, 
în care se vor menţiona prevederile stabilite la art. 1 din prezenta. 

Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.08.2021. 

Art.5. Primarul comunei Iveşti va asigura, prin compartimentele de specialitate, 
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5.  Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei, cabinetului medical dr. Perju Niculina și Instituției 
Prefectului-județul Vaslui și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul 
primăriei și pe pagina de internet  www.comunaivesti.ro . 
 

             IVEŞTI, 23  iulie 2021 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

TUDOSĂ GHEORGHE 
 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 
              SECRETAR GENERAL AL  COMUNEI IVEŞTI 

                                                                                                                                                        BEJAN MIRCEA 
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