
 

                                                                  
                                                                   
                                                                      ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNATORI-NEAMŢ 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind compensarea valorilor de reparație efectuate de concesionar dr. Loghin Leonard, 

medic dentist, cu valoarea corespunzătoare din redevența datorată 

 

 

Consiliul local al comunei Vînatori-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 
 Având în vedere: 
 -Adresa nr. 2831 din 20.05.2016 înaintată de dr. Loghin Leonard, medic dentist;  
 -Procesul verbal de recepție lucrări nr. 5641 din 08.11.2016, acte ce confirmă cheltuielile 
efectuate, în anexă; 

-Expunerea de motive a primarului comunei Vînatori-Neamţ, înregistrată sub nr. 4928 din 
09.11.2017; 

-Raportul de specialitate comun al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea 
domeniului public şi privat și Serviciului Financiar Contabil Impozite și Taxe înregistrat sub nr. 
4928 din 09.11.2017; 
 -Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului 
local; 

-Prevederile art. 1615 din Legea nr 287/2009 privind Codul Civil cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 -Prevederile art. 5 Cap. V al Contractului de concesiune nr. 02 din 16.03.2016 încheiat între 
UAT Vînători-Neamț și dr. Loghin Leonard, medic dentist; 
 În temeiul art. 36 alin (2) lit.c, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit.b din Legea nr. 
215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă compensarea valorii de reparație efectuate de concesionar dr.Loghin 
Leonard, medic dentist, pentru asigurarea funcționalității spațiului concesionat în sumă de 
21.173,94 lei, cu valoarea corespunzătoare din redevența datorată, conform prevederilor art. 3 Cap. 
IV al Contractului de concesiune nr. 02 din 16.03.2016 încheiat între UAT Vînători-Neamț și dr. 
Loghin Leonard, medic dentist. 

Art. 2. Îmbunătățirile aduse spațiului concesionat devin bunuri de retur, vor fi restituite 
concedentului, în deplină proprietate, la încetarea contractului de concesiune.  

Art.3. Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea Domeniului Public şi Privat și 
Serviciului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Vînători-Neamț vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  



Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate.                                                         
Nr.85 
Din 29.11.2017 

Preşedinte de şedinţă: 
Consilier, Constantin GUȘAVAN 

 
 

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

    
 
 
 



PROIECT                                                          ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNATORI-NEAMŢ 
 

HOTĂRÎRE 
privind compensarea valorilor de reparație efectuate de concesionar dr. Loghin Leonard, 

medic dentist, cu valoarea corespunzătoare din redevența datorată.  

Consiliul local al comunei Vînatori-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 
 -Adresa nr. 2831 din 20.05.2016 înaintată de dr. Loghin Leonard, medic dentist;  
 -Procesul verbal de recepție lucrări nr. 5641 din 08.11.2016, acte ce confirmă cheltuielile 
efectuate, în anexă; 

-Expunerea de motive a primarului comunei Vînatori-Neamţ, înregistrată sub nr. 4928 din 
09.11.2017; 

-Raportul de specialitate comun al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea 
domeniului public şi privat și Serviciului Financiar Contabil Impozite și Taxe înregistrat sub nr. 
4928 din 09.11.2017; 
 -Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului 
local; 

-Prevederile art. 1615 din Legea nr 287/2009 privind Codul Civil cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 -Prevederile art. 5 Cap. V al Contractului de concesiune nr. 02 din 16.03.2016 încheiat între 
UAT Vînători-Neamț și dr. Loghin Leonard, medic dentist; 
 În temeiul art. 36 alin (2) lit.c, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit.b din Legea nr. 
215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă compensarea valorii de reparație efectuate de concesionar dr.Loghin 
Leonard, medic dentist, pentru asigurarea funcționalității spațiului concesionat în sumă de 
21.173,94 lei, cu valoarea corespunzătoare din redevența datorată, conform prevederilor art. 3 Cap. 
IV al Contractului de concesiune nr. 02 din 16.03.2016 încheiat între UAT Vînători-Neamț și dr. 
Loghin Leonard, medic dentist. 

Art. 2. Îmbunătățirile aduse spațiului concesionat devin bunuri de retur, vor fi restituite 
concedentului, în deplină proprietate, la încetarea contractului de concesiune.  

Art.3. Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea Domeniului Public şi Privat și 
Serviciului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Vînători-Neamț vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

Primarul comunei Vînători-Neamţ 
Maria Petrariu 

 
RN/RN    
EX.2 

Ds.CL/NOV.2017                                                                                                                                                                               Avizat pt.legalitate, 

                                                                                                                              Secretar, 
                                                                                                                     Alina–Iuliana Floş 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

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

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr. 4928 din 09.11.2017. 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind compensarea valorilor de reparație efectuate de concesionar dr. 

Loghin Leonard, medic dentist, cu valoarea corespunzătoare din redevența 
datorată 

La 16.03.2016 între UAT Vînători-Neamț și dr. Loghin Leonard, medic 
dentist, 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. La momentul predării bunurilor, 
acestea se aflau într-o stare deterioartă, datorită neutilizării și lipsei lucrărilor 
curente de întreținere și reparații.  

Conform prevederilor art. 5 Cap. V al Contractului de concesiune nr. 02 din 
16.03.2016 concedentul va compensa valorea de reparație efectuate de concesionar 
pentru asigurarea funcționalității spațiului concesionat cu valoarea corespunzătoare 
din redevența datorată.  

Prin adresa nr. 2831 din 20.05.2016 concesionarul a solicitat compensarea 
cheltuielilor în sumă de 21173,94 lei, pe care le-a suportat pentru reparația 
spațiului concesionat, justificînd valoarea prin facturile și bonurile anexate la 
solicitare.  

Comisia de recepție a primăriei comunei Vînători-Neamț, prin procesul 
verbal nr. 5641 din 08.11.2016, a constatat efectuarea de către concesionar a 
lucrărilor de reparație în valoare de 21173,94 lei. 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, propun Consiliului local al comunei 
Vînători-Neamţ aprobarea proiectului de hotărîre în varianta propusă 

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
Maria Petrariu 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

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

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr. 4928 din 09.11.2017. 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

al Compartimentul Achiziţii Publice Administrarea  
Domeniului Public şi Privat și Serviciului Financiar Contabil Impozite și Taxe  

 
privind compensarea valorilor de reparație efectuate de concesionar dr. Loghin 

Leonard, medic dentist, cu valoarea corespunzătoare din redevența datorată.  
 

La 16.03.2016 între UAT Vînători-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. La momentul predării bunurilor, acestea se aflau într-o stare deterioartă, 
datorită neutilizării și lipsei lucrărilor curente de întreținere și reparații.  

Conform prevederilor  art. 5 Cap. V al Contractului de concesiune nr. 02 din 
16.03.2016 concedentul va compensa valorea de reparație efectuate de concesionar pentru 
asigurarea funcționalității spațiului concesionat cu valoarea corespunzătoare din redevența 
datorată, expimîndu-și un acord în scris în acest sens.  

Prin adresa nr. 2831 din 20.05.2016 concesionarul a solicitat compensarea cheltuielilor 
în sumă de 21173,94 lei, pe care le-a suportat pentru reparația spațiului concesionat, 
justificînd valoarea prin facturile și bonurile anexate la solicitare.  

Comisia de recepție a primăriei comunei Vînători-Neamț, prin procesul verbal nr. 5641 
din 08.11.2016, a constatat efectuarea de către concesionar a lucrărilor de reparație în valoare 
de 21173,94 lei. 

Reișind din cele expuse, propunem Consiliului local al comunei Vînători-Neamţ 
aprobarea proiectului de hotărîre în varianta propusă, fiind în corespundere cu prevederile 
Contractului de concesiune nr. 02 din 16.03.2016 și cu art. 1615, și 1616 al Codului civil, 
care reglementează stingerea obligatiilor de plată prin compensare. 
 

 
Serviciul Financiar Contabil-Impozite ți Taxe 

Inspector, Florean Ramona 
 
 
 

Compartrimentul Achiziții Publice- Administrarea Domeniului Public și Privat, 
Inspector, Rotaru Natalia 



 


