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HOTĂRÂREA     NR.77  

08.12.  2022  
privind aprobarea încetării contractului de concesiune încheiat  cu CMI dr. Biro Elisabeta-Eva

i încheierea unui nou contrcat de concesiune cu dr.ș  Drăgu  Ramona-Diana ș , medic
independent, medicină de familie pentru spa iile cu destina ia de cabinet medical ț ț   pentru
medicină de familie situate în loc. Abrămu  nr. 8 i loc. Petreu nr. 414, comuna Abrămu ,ț ș ț

jude ul Bihor ț

Consiliul Local al comunei Abrămu ,ț  jude ulț  Bihor, convocat în edin ăș ț  extraordinară, în data
de 08.12.2022;

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Abrămu ,ț  nr. 3218 din 06.12.2022, la proiectul

de hotărâre nr. 79 din 06.12.2022, prin care se propune aprobarea încetării contractului de concesiune
încheiat  cu CMI dr. Biro Elisabeta-Eva i încheierea unui nou contrcat de concesiune cu dr.ș  Drăguș
Ramona-Diana  , medic independent,  medicină  de  familie  pentru  spa iile  cu  destina ia  de  cabinetț ț
medical  pentru medicină de familie  situate  în loc.  Abrămu  nr.  8 i  loc.  Petreu nr.  414, comunaț ș
Abrămu , jude ul Bihor, situate în: sat Abrămu , nr. 8 i sat. Petreu nr.ț ț ț ș  414, comuna Abrămuț, jude ulț
Bihor, proprietatea comunei Abrămu ;ț

Cererea nr. 3177/29.11.2022 formulată de Biro Elisabeta-Eva, prin care solicită încetarea 
contractului de concesiune încheiat CMI dr. Biro Elisabeta-Eva, având ca obiect exploatarea spa iuluiț
cu destina ia de cabinet medical,  situat în sat Abrămu  , nr. 8, comunaț ț  Abrămu   i a  spa iului cuț ș ț
destina ia de cabinet medicalț  pentru medicină de familie, punct dfe lucru, situat în sat Petreu, nr.414,
comuna Abrămu , pentru caz de pensionare; ț

- Cererea nr. 3178/29.11.2022 formulată de dr. DRĂGU  Ramona-Diana  Ș , medic
independent, medic specialist, medicină de familie, membru al Colegiului Medicilor Bihor  conform
Certificat nr. 58389 din 08.11.2018, prin care solicită concesionarea, spa iului cu destina ia de cabinetț ț
medical pentru medicină de familie, situat în sat Abrămu  , nr. 8, comunaț  Abrămu   i a  spa iului cuț ș ț
destina ia de cabinet medicalț  pentru medicină de familie, situat în sat Petreu, nr.414, comuna Abrămuț
în vederea asigurării continuită ii func ionării cabinetuluiț ț  medical de  medicina de familie;

- Antecontractul de Vânzare-Cumpărare Praxis  autentificat sub nr. 1285 din 28.11.2022 la
Biroul Individual Notarial Pana Petre i Botu Cristian-Codrinș

- Raportul de specialitate  nr. 3219 din 06.12.2022
- Avizele favorabile ale comisiilor   de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei

Abrămu ;ț
inând cont de faptul că medicina de familie prestată de Cabinetul Medical IndividualȚ  dr. Biro

Elisabeta  Eva este singura modalitate de acordare a serviciilor medicale generale    cetă enilorț  din
comuna Abrămu ,ț  acest lucru fiind de interes public;

Având în vedre că doamna dr. Drăgu  Ramona-Diana este angajată la CMI dr. Biro Elisabeta-ș
Eva, înregistrat la CAS Bihor sub nr. 46565/2022;

In temeiul  art.  4,  lit.a)  i  art.  6,7  ale  Ordinului  1322/2006ș  privind aprobarea normelor  de
stabilire a criteriilor i metodologiei de preluare a activită ii unui praxis existent,  ș ț art. 74, alin (1),art.
75 din Legea 95/2006 privind  reforma în domeniul  sănătă ii,ț   Hotărârii  Guvernului nr.  884/2004
privind concesionarea unor spa iiț  cu destina iaț  de cabinete medicale, cu modificările ulterioare, ale
Ordinului comun nr. 946/299/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune
încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spa ii cu destina iaț ț
de cabinete medicale iș  ale art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparen aț  decizională în
administra iaț  publică, republicată;

În baza dispozi iilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. c), art. 139, alin. (1),ț  alin.
(3), lit. g) ,ale art. 196, alin. (1), lit. a)  i art. 315 din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr.ș ț ț  57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările iș  completările ulterioare;
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HOTĂRÂ TE:Ș

- Art.1.    Se aprobă încetarea contractului de concesiune ncepând din 01.01.2023 încheiat  cu
CMI dr. Biro Elisabeta-Eva, având ca obiect exploatarea  spa iului cu destina ia de cabinet medical-ț ț
sediu, în situat în sat Abrămu  , nr. 8, comunaț  Abrămu   i a  spa iului cu destina ia de cabinet medicalț ș ț ț
pentru medicină de familie – punct de lucru, situat în sat Petreu, nr.414, comuna Abrămu ,  pentru cazț
de pensionare; 

Art. 2.  Se aprobă încheierea unui contract de concesiune începând cu data de 01.01.2023 cu
dn.  dr. DRĂGU  RAMONA-DIANA  Ș medic independent,  medic  specialist,  medicină  de  familie
având  ca obiect exploatarea  spa iului cu destina ia de cabinet medicalț ț  pentru medicină de familie -
sediu, în suprafa ă utilă de ț 85,63 mp, situat în sat Abrămu , nr. 8, comunaț  Abrămu , jude ul Bihor  i aț ț ș
spa iului cu destina ia de cabinet medicalț ț  pentru medicină de familie - punct de lucru, în suprafa ăț
utilă de 47,65  mp, situat în sat Petreu, nr.414, comuna Abrămu , jude ul Bihorț ț , în vederea asigurării
continuării func ionării cabinetului medical  de ț  medicină de familie  în comuna Abrămuț.

             Art.3  .   (1) Se aprobă durata concesiunii de 15 ani, începând cu data de 01.01.2023.
Redeven a este de 1 euro/mp/an în primii 5 ani.ț
După primii 5 ani nivelul minim al redeven ei se va stabilii de concedent, pornind de laț

pre ul pie ei , sub care redeven a nu poate fi acceptată. ț ț ț
         Redeven aț  ob inutăț  prin concesionare se face venit la bugetul local al comunei

Abrămu .ț
Art.4. (1) Contractul de concesiune se va încheia în conformitate cu Ordinul nr.

946/299/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul
Hotărârii  Guvernului  nr.  884/2004  privind  concesionarea  unor  spa ii  cu  destina ia  deț ț  cabinete
medicale, ce reprezintă anexa 1 la prezenta hotărâre. 

  (2) Se împuternice teș  Primarul comunei Abrămuț pentru semnarea contractului de
concesiune.

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările iș  completările ulterioare.

Art.6. Prezenta hotărârea se comunică: dr. DRĂGU  Ramona-DianaȘ , Dr. Biro-Elisabeta-Eva
Primarului comunei Abrămu ,ț  Compartimentului de  contabilitate, , Institu ieiț  Prefectului – Jude ulț
Bihor, se aduce la cuno tin ăș ț  publică, prin afi are.ș

           Hotărârea a fost adoptată cu 12  voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, -- ”ab ineri”,ț
fiind prezen i ț 12 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Abrămu .ț

                                                                                           Contrasemnează pentru legalitate
                                                                                           În temeiul art. 243 alin. 1 lit. a din 

        PRE EDINTE DE EDIN ĂȘ Ș Ț                           O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
              CONSILIER LOCAL                                                     SECRETAR GENERAL
          Iutka-Elisabeta BISTRAN                                                       Mária TAKÁC S

,
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