
 

 

 

R O M Â N I A                                            

      

CONSILIUL LOCAL ROSEȚI 

     JUDETUL CĂLĂRAȘI                                                                                    COMUNA ROSEȚI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                                              cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                                                  E-mail: primariaroseti@yahoo.com 

HOTĂRÂRE 

privind aprobare act adițional  la contractul de concesiune teren 

proprietate publică a comunei Roseți, înregistrat cu nr. 5261/18.12.2008   

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință ordinară de lucru la data de 28 Ianuarie 2021; 

       Având în vedere : 

-Prevederile H.C.L. Roseți nr. 34/26.08.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

comunei Roseți, cu modificările și completările ulterioare poz. nr. 27, 

-Prevederile H.C.L. n. 58/30.10.2008 privind aprobare caiet sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a construcției 

existente în suprafață de 58,8 mp.și a terenului aferent acesteia în suprafață de 404 mp-cabinet comun mdicină de familie, 

proprietate publică a comunei Roseți, județul Călărași, 

 -Prevederile art. art. 108 lit.b), art. 297, art. 302, art. 307,art. 322, art. 324 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările  ulterioare, 

  -Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările ulterioare; 

Analizând : 

-Contractul de concesiune nr.5261/18.12.2008 cu actele adiționale aferente  încheiat între Consiliul Local Roseți prin primar și 

C.M.I. prin medici de familie Conachiu Costel și Berheci Daniela, 

-Cererea  nr. 740/27.01.2021 a d lui Conachiu Costel prin care solicită  plata  la jumătate a taxelor și a concesiunii spațiului din 

contractul de concesiune nr. 5261/18.12.2008 motivat de faptul pensionării d-nei doctor Berheci Daniela, parte în contractul 

mai sus precizat până la data de 31.12.2020, 

-Cartea funciară a imobilului cu nr. cadastral 1564  privind suprafața de teren și construcțiile aferente, domeniu public al 

comunei Roseți, județul Călărași, 

-Raportul de specialitate nr.746/27.01.2021, întocmit de d-na Dragomir Maria, inspector venituri în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Roseți, 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Roseți  înregistrat cu nr. 749/27.01.2021 cu privire la proiectul inițiat, 

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului Local, înregistrat cu nr. 801/28.01.2021, 

-Prevederile H.C.L. Roseți  nr.61/18.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință, 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) coroborat cu prevederile art. 139 alin.(3) lit.g) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare Consiliul Local al comunei Roseți adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă actul adițional  la contractul de concesiune clădire și teren  proprietate publică a comunei Roseți, înregistrat 

cu nr.5261/18.12.2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește primarul comunei Roseți să semneze actul adițional la contractul de concesiune  proprietate privată a 

comunei Roseți  nr.5261/18.12.2008. 

Art. 3.În situația în care un alt medic de familie este de acord a prelua alături de CMI Conachiu Costel  prevederile 

contractului de concesiune mai sus precizat, respectiv de a folosi în comun spațiul destinat activităților medicale, redevența 

lunară datorată precum și alte taxe aferente spațiului folosit se vor recalcula conform prevederilor contractului existente la data 

de 31.12.2020.  

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Roseți şi  persoanele din 

cadrul compartimentul Resurse Umane-Buget local, Impozite și Taxe locale  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Roseţi care vor opera modificările survenite prin actul adițional astfel aprobat. 

        - Secretarul  general al comunei Roseţi va asigura comunicarea prezentei, persoanei vizate şi autorităţilor interesate, 

conform legii. 

        Preşedinte de şedinţă,                                                                                                                                 Contrasemnează,                                         

Costică RÂJNOVEANU                                                                                            Secretarul general al comunei Roseți 

Lavinia TĂNASE 
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