
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune  

a spaţiului cu destinaţia cabinet medical, situat în satul Griviţa 

 

 

Consiliul local Griviţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 august 2019; 

Având în vedere: 

 - Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 24/2014 privind aprobarea prelungirii contractului 

de concesiune a spaţiului cu destinaţia cabinet medical, situat în satul Griviţa; 

- Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 36/2009 privind aprobarea concesionării unui 

spaţiu cu destinaţia de cabinet medical; 

 - H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale; 

 - art. 391 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 

 - avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139, 140 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 

 H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. - Se aprobă prelungirea contractului de concesiune a spaţiului cu destinaţia de 

cabinet medical, situat în satul Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui, în favoarea doamnei 

doctor Ghioaldă Miranda, medic titular al Cabinetului Medical Individual Ghioaldă Miranda.  

Art. 2. – Contractul de concesiune se prelungeşte până la data de 31.12.2021, începând cu 

data de 01.08.2019. 

Art. 3. – Redevenţa anuală va fi în cuantum de 200 lei/lună şi se va plăti anual, în două 

rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 

 Art. 4. - Se împuterniceşte primarul comunei Griviţa, judeţul Vaslui, pentru a semna actul 

adiţional la contractul de concesiune. 

 Art. 5. - Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine compartimentului finanţe 

contabilitate şi primarului comunei Griviţa. 

Art. 6. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija 

secretarului comunei. 

 

 

 Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

          Consilier                        Secretar 

                Ivan Dumitru                                                                  Vătafu Bogdan Constantin 

 

 

Griviţa, 30 august 2019 

Nr. 31 
Aprobat cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 


