
                                                                   ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNATORI-NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr. 02 din 16.03.2016, 

încheiat între Comuna Vânători-Neamț și medicul dentist Loghin Leonard 
 
 
Consiliul local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere: 
-Adresa domnului Gherghel Leonard nr. 4930 din 21.10.2019, Sentința civilă nr. 480 din 

25.04.2018, Certificatul de înregistrare fiscală, Seria A nr. 1327769 din 01.10.2019 emis de 
ANAF; 

-Expunerea de motive a primarului comunei Vânători-Neamţ, înregistrată sub nr. 4856 din 
21.10.2019; 

-Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea Domeniului 
Public şi Privat, înregistrat sub acelaşi număr; 

-Prevederile art. 14 Cap.XII din contractul de concesiune nr. 02 din 16.03.2016; 
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) 

lit. a) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. Se aprobă Actul adițional la Contractul de concesiune nr. 02 din 16.03.2016, 

încheiat Comuna Vânători-Neamț și medicul dentist Loghin Leonard potrivit Anexei 1, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Vânători-Neamţ pentru semnarea Actului 
adiţional la contractul de concesiune, menţionat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Compartimentul Achiziții Publice, Administrarea Domeniului Public și Privat și 
Serviciul Financiar – Contabil, Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vânători-Neamț vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.4. Secretarul comunei va  comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 
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Preşedinte de şedintă: 
  Consilier, Alexandru URZICĂ                                                     

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                        Alina-Iuliana FLOŞ 
 Total consilieri locali :    15                                      
   Prezenti : 15 
   Pentru  :  15 
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PROIECT 
                                                          ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNATORI-NEAMŢ 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr. 02 din 16.03.2016, 
încheiat între Comuna Vânători-Neamț și medicul dentist Loghin Leonard 

 
 
Consiliul local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere: 
-Adresa domnului Gherghel Leonard nr. 4930 din 21.10.2019, Sentința civilă nr. 480 din 

25.04.2018, Certificatul de înregistrare fiscală, Seria A nr. 1327769 din 01.10.2019 emis de 
ANAF; 

-Expunerea de motive a primarului comunei Vânători-Neamţ, înregistrată sub nr. 4856 din 
21.10.2019; 

-Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea Domeniului 
Public şi Privat, înregistrat sub acelaşi număr; 

-Prevederile art. 14 Cap.XII din contractul de concesiune nr. 02 din 16.03.2016; 
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) 

lit. a) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. Se aprobă Actul adițional la Contractul de concesiune nr. 02 din 16.03.2016, 

încheiat Comuna Vânători-Neamț și medicul dentist Loghin Leonard potrivit Anexei 1, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Vânători-Neamţ pentru semnarea Actului 
adiţional la contractul de concesiune, menţionat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Compartimentul Achiziții Publice, Administrarea Domeniului Public și Privat și 
Serviciul Financiar – Contabil, Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vânători-Neamț vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 4. Secretarul comunei va  comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamţ 

jr.Maria PETRARIU 
 
                                                                                         Avizat pt.legalitate, 
                                                                                               Secretar, 
                                                                                         Alina–IulianaFLOȘ



 
                                                                                           Anexa 1  

la H.C.L nr.61 din 31.10.2019 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
 

ACT ADIŢIONAL Nr.___ 
la contractul de concesiune nr. 02 din 16.03.2016  

 
 
În temeiul prevederile art. 14 Cap.XII din contractul de concesiune nr. 02 din 

16.03.2016; 
CAP. I al contractul de concesiune nr. 02 din 16.03.2019, sintagma "Medic Dentist 

Loghin Leonard, cu domiciliul în orașul Târgu Neamț, str. Decebal 4, legitimat cu CI 
seria NT nr.xxx174. CNP 1xxxxxx040017" va avea următorul cuprins: 

 
Cabinet de medicină Dentară – Dr. Gherghel Leonard, CNP 1xxxxxx040017, 

domiciliul fiscal: județul Neamț, sat. Vânători-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 209, 
CIF 36492087, în calitate de concesionar,  

 
 
Încheiat astăzi ____________ în trei exemplare, 2 exemplare pentru locator și 

Serviciul Financiar – Contabil, Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate 
Vânători-Neamţ, un exemplar pentru locatar. 
 
 
          Concedent,                                                                                   Locatar,  
Comuna Vânători-Neamţ                                                            Gherghel Leonard,  
            Primar,                                                                                      
   jr. Maria PETRARIU                                                                                               

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 

Nr. 4856 din 21.10.2019. 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul aprobarea actelui adițional la contractul de concesiune nr. 02 din 
16.03.2016 încheiat între Comuna Vânători-Neamț și medicul dentist Loghin 

Leonard 
 

Între Comuna Vânători-Neamț și dr. Loghin Leonard, medic dentist, la 16.03.2016 
a fost încheiat contractul de concesiune nr. 02, pentru expoatarea unor spații cu suprafața 
totală de 35,82 m.p. situate în incinta Dispensarului uman în vederea funcționării unui 
cabinet stomatologic.  

Urmare sentinței civile nr. 480 din 25.04.2018, concesionarul si-a schimbat numele 
de Loghin în Gherghel, iar prin adresa nr. nr. 4930 din 21.10.2019 a solicitat efectuarea 
modificărilor respesctive în contractul de concesiune, întrucât și în legislație au survenit 
câteva modificări, iar sintagma medic dentist a fost modificată în cabinet de medicină 
dentară. 

Prevederile art. 14 Cap.XII din contractul de concesiune nr. 02 din 16.03.2019 
expres prevăd că orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act 
adițional semnat și ștampilat între părți.  

Reișind din cele expuse, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propun 
Consiliului local al comunei Vânători-Neamţ aprobarea proiectului de hotărîre. 

 
       INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
Maria Petrariu 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr. 4856 din 21.10.2019 

 
 
Compartimentul Achiziţii Publice 
Administrarea Domeniului Public şi Privat 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
la proiectul aprobarea actelui adițional la contractul de concesiune nr. 02 din 
16.03.2016 încheiat între Comuna Vânători-Neamț și medicul dentist Loghin 

Leonard 
  
 
 

La 16.03.2016 între UAT Vânători-Neamț și dr. Loghin Leonard, medic 
dentist, a fost încheiat contractul de concesiune nr. 02, pentru expoatarea spaților 
cu suprafața totală de 35,82 m.p. situate în incinta Dispensarului uman în vederea 
funcționării unui cabinet stomatologic.  

Conform art. 14 Cap.XII din contractul de concesiune nr. 02 din 16.03.2019 
orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adițional 
semnat și ștampilat între părți.  

Înrucât, urmare sentinței civile nr. 480 din 25.04.2018, concesionarul si-a 
schimbat numele de Loghin în Gherghel, iar sintagma medic dentist a fost 
modificată în cabinet de medicină dentară, modificări care urmează a fi operate și 
în contractul de concesiune, propunem Consiliului local al comunei Vânători-
Neamţ aprobarea proiectului de hotărâre în varianta prezentată. 
 

 
Întocmit, 

Compartimentul Administrarea-Domeniului Public și Privat, 
 inspector principal, Rotaru Natalia 


