
                                                                ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNATORI-NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind încetarea contractului de concesiune nr. 02 din 16.03.2016 

 încheiat între Comuna Vânatori-Neamț și Cabinet de medicină dentară –  
dr. Gherghel Leonard 

 
Consiliul local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț; 
Având în vedere: 
-Adresa domnului  Gherghel Leonard nr. 919 /2020; 
- Contractul de vânzare-cumpărare nr. 348 din 12.02.2020, încheiat între Comuna 

Vânători-Neamț și Gherghel Leonard, autentificat de notarul Laura Andronache; 
-Referatul de aprobare al Primarului comunei Vânatori-Neamţ, înregistrat sub nr. 759 

din 14.02.2020; 
-Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea 

Domeniului Public şi Privat, înregistrat sub acelaşi număr; 
-Prevederile art. 10 alin. 1 lit. f) CAP VIII  din  contractului de concesiune nr. 02 din 

16.03.2016; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin (1) 

lit. a) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă încetarea contractului de concesiune nr. 02 din 16.03.2016 încheiat 
între Comuna Vânatori-Neamț și Cabinet de medicină dentară – dr. Gherghel Leonard . 

Art. 2. Concesionarul Cabinet de medicină dentară – dr. Gherghel Leonard va achita 
redevența și alte obligații restante izvorâte din contract. 

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

Art. 4. Secretarul general va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 
Nr.   18 
Din 20 .02.2020 

Presedinte de sedintă: 
Consilier, Mihai VARTIC 

                                                                                                           Contrasemnează, 
                                                                                                             Secretar general, 
                                                                                                       Alina-Iuliana FLOŞ                                           
 Total consilieri locali :  15                                                                                                                             
   Prezenti : 15        
   Pentru  :   15           
   Împotrivă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                  



 
                                                                                                                                                         
                                                                                                        
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROIECT                                            ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNATORI-NEAMŢ 

 

HOTĂRÂRE 
privind încetarea contractului de concesiune nr. 02 din 16.03.2016 

 încheiat între Comuna Vânatori-Neamț și Cabinet de medicină dentară – dr. 
Gherghel Leonard 

 
 

Consiliul local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț; 
Având în vedere: 
-Adresa domnului  Gherghel Leonard nr. 919 /2020; 
- Contractul de vânzare-cumpărare nr. 348 din 12.02.2020 încheiat între Comuna 

Vânători-Neamț și Gherghel Leonard, autentificat de notarul Laura Andronache; 
-Referatul de aprobare al Primarului comunei Vânatori-Neamţ, înregistrat sub nr. 759 

din 14.02.2020; 
-Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea 

Domeniului Public şi Privat, înregistrat sub acelaşi număr; 
-Prevederile art. 10 alin. 1 lit. f) CAP VIII  din  contractului de concesiune nr. 02 din 

16.03.2016; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin (1) 

lit. a) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă încetarea contractului de concesiune nr. 02 din 16.03.2016 încheiat 
între Comuna Vânatori-Neamț și Cabinet de medicină dentară – dr. Gherghel Leonard . 

Art. 2. Concesionarul Cabinet de medicină dentară – dr. Gherghel Leonard va achita 
redevența și alte obligații restante izvorâte din contract. 

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

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

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
 

Avizat pt.legalitate, 
Secretar general, 

                                                                                                          Alina–Iuliana FLOŞ 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

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

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr.348 din 14.02.2020 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotârâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 02 din 
16.03.2016 încheiat între Comuna Vânatori-Neamț și Cabinet de medicină dentară – dr. 

Gherghel Leonard 
 
 
 
 

Întrucât Comuna Vânatori-Neamț, în temeiul HCL nr. 18 din 28.03.2019 și HCL 69 

din 19.12.2019, ca urmare a unei licitației cu strigare, a înstrăinat bunuile care sunt obiectul 

contractului de concesiune nr. 02 din 16.03.2016 încheiat între Comuna Vânatori-Neamț și 

Cabinet de medicină dentară – dr. Gherghel Leonard, și nu dispune de aceste bunuri, solicit 

aprobarea proiectului de hotarâre în forma prezentată. 

 
 

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. 348 din 14.02.2020 

                                                                                              Aprob, 
                                                                                              Primar, 

 jr. Maria PETRARIU 
RAPORT DE SPECIALITATE 

al  Compartimentul Achiziţii Publice Administrarea Domeniului Public şi Privat 
 

la proiectul de hotârâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 
02 din 16.03.2016 încheiat între Comuna Vânatori-Neamț și Cabinet de 

medicină dentară – dr. Gherghel Leonard 
 

 
Prin HCL al Comunei Vanatori Neamț nr. 18 din 28.03.2019 s-a dispus 

vânzarea prin licitație publică cu strigare a spațiilor cu destinația de cabinet 
medical, în specializarea STOMATOLOGIE din încinta clădirii Dispensarului 
Uman și terenului aferent, situat pe str. Stefan cel Mare nr. 209, sat. Vânatori-
Neamț, județul Neamț, proprietatea privată a comunei Vânători-Neamț, bunuri care 
sunt obiectul contractului de concesiune nr. 02 din 16.03.2016 încheiat între 
Comuna Vânatori-Neamț și Cabinet de medicină dentară – dr. Gherghel Leonard, 
concesionarul exprimând dorinta de a le procura prin adresa nr. 1686 din 
19.04.2018. 

Prin HCL al Comunei Vanatori Neamț nr. 69 din 19.12.2019 s-a însușit 
Procesului verbal al sedinței comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale din 
localitatea Vânători-Neamț, județul Neamț nr. 5642 din 28.11.2019 și s-a aprobat 
prețul final de vânzare. 

La 12.02.2020 a fost încheiat între Comuna Vânători-Neamț și Gherghel 
Leonard, contractul de vânzare-cumpărare nr. 348 autentificat de notarul Laura 
Andronache,  

Reieșind din faptul că Comuna Vanători-Neamț nu mai dispune de dreptul 
de proprietate asupra bunurilor care sunt obiectul contractului de concesiune sus-
menționat, iar prin adresa nr. 919 din 18.02.2020 concesionarul Gherghel Leonard 
a solicitat încetarea contractului de concesiune, întrucât a devenit proprietarul 
bunurilor, în temeiul prevederilor art. 10 alin. 1 lit f) CAP VIII al contractului de 
concesiune nr. 02 din 16.03.2016, propunem consiliului local aprobarea hotârării. 
 

Întocmit, 
Rotaru Natalia 

inspector principal CADPP 



 


