
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea contractului de închiriere nr. 5566 din 20.08.2015, încheiat cu 

chiriașul Cabinetul Medical Individual “Dr. Simionescu Oltica” – Medicină Dentară 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă 

ordinară; 

Având în vedere contractul de închiriere nr. 5566 din 20.08.2015, încheiat cu chiriașul 

Cabinetul Medical Individual “Dr. Simionescu Oltica” – Medicină Dentară, în baza Hotărârii 

nr. 47 din 29.06.2015 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean, privind aprobarea 

închirierii prin licitație publică a unui spațiu – cabinet stomatologic;  

Prin raportare la legislația aplicabilă contractului de închiriere nr. 5566 din 20.08.2015, 

(a legislației sub care a fost încheiat), respectiv: art. 14 - 15 din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare până la data de 

20.08.2015, în vigoare la data încheierii contractului, art. 123 alin. (1) – (2) din Legea 

administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare până la data de 20.08.2015, în vigoare la data încheierii contractului, art. 861 alin. 

(3), art. 1778 alin. (1) și (3) și art. 1783 din Codul Civil adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare până la data de 20.08.2015, în vigoare la 

data încheierii contractului, precum și la prevederile art. 3 pct. 3.4 din contractul de închiriere 

nr. 5566 din 20.08.2015;  

Analizând referatul de aprobare nr. 6196 din 29.07.2020 al domnului Primar al 

Comunei Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, cererea chiriașului înregistrată la Primăria 

Bicazu Ardelean sub nr. 5758 din 10.07.2020 prin care se solicită prelungirea contractului de 

închiriere și referatul nr. 5758 din 14.07.2020 al consilierului Topliceanu Aurica din cadrul 

Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite din aparatul de specialitate al 

primarului; 

Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost 

suplimentată, proiectul de hotărâre, avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (2) raportat 

la art. 5 lit. dd) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – (1) Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 5566 din 20.08.2015, 

încheiat cu chiriașul Cabinetul Medical Individual “Dr. Simionescu Oltica” – Medicină Dentară 

pe o perioadă de 5 ani. 

 (2) Se împuternicește Primarul Comunei Bicazu Ardelean, d-nul Bîrsan Constantin 

Ioan, să încheie și să semneze actul adițional la contractul de închiriere nr. 5566 din 20.08.2015 

ce intră sub incidența prezentei hotărâri. Prin actul adițional menționat anterior se va îndrepta 

eroarea materială din cuprinsul art. 1 pct. 1 din contractul de închiriere nr. 5566 din 20.08.2015, 

în sensul că sintagma, “Primăria Comuna Bicazu Ardelean, Județul Neamț” se va citi, în mod 

corect, “Comuna Bicazu Ardelean, Județul Neamț”. 



Art. 2 – Primarul comunei Bicazu Ardelean prin compartimentele de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

Art. 3 – Secretarul Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului Neamț în vederea 

exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința publică a prezentei 

hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul 

www.comunabicazuardelean.ro. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Apetrei Dumitrina 

 

                                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

 

Nr. 69 din 31.07.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 31.07.2020 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți. 

 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



