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ROMÂNIA       
JUDEȚUL GORJ         
COMUNA RUNCU                             
CONSILIUL LOCAL 
     

HOTĂRÂREA  Nr. 15  
privind aprobarea concesionarii, fara licitatie publica a doua spatii din imobilul Bloc P+2, situat in comuna 
Runcu, sat Runcu, apartinand domeniului privat al comunei Runcu, destinate pentru cabinete medicale de 

medicina generala de familie, utilizate doar in scopul desfasurarii de activitati medicale, specifice, pentru si in 
folosul locuitorilor comunei Runcu 

 
 Consiliul Local Runcu,  județul Gorj;  
 Având în vedere:  
 -  Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 
 - Raportul de specialitate întocmit de compartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Runcu;  
 - cererea d-nei dr. Puscu Marinela reprezentant legal al SC SIMARMED SRL Runcu, inregistrata sub 
nr.2266/18.03.2021. 
              -cererea d-nei dr Marinescu Lucia reprezentant legal al CMI Dr Marinescu Lucia,inregistrata sub 
nr.2265/18.03.2021. 
 - Prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.884/2004 privind concesionarea unor spatii  cu destinatie de 
cabinete medicale; 
            -prevederile Ordinului comun al Ministerului Sanatatii nr.946 si Ministerul Administratiei si Internelor nr.299 din 
21 iulie 2004, pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune incheiat in temeiul HGR nr.884/2004 
privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale; 
           -avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Runcu; 
           In temeiul art.129, alin(7), lit.c), art.139 , art.196 alin.1 , litera a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 Art.1.Se aproba concesionarea, fara licitatie publica a spatiului in suprafata de 53,76 mp din imobilul Bloc 
P+2 proprietate privata a comunei Runcu pentru  cabinet medicina generala familie, catre SC SIMARMED SRL.  
  Art.2.Se aproba concesionarea, fara licitatie publica a spatiului in suprafata de 54,12 mp din imobilul Bloc 
P+2 proprietate privata a comunei Runcu pentru cabinet medicina generala familie, catre Cabinet Medical Individual 
Dr. Marinescu Lucia. 
              Art.3.(1) Concesionarea se face prin contractul de concesiune incheiat intre concedent si concesionar, ale 
carui clauze minime vor fi cele aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sanatatii nr.946 si Ministerul Administratiei 
si Internelor nr.299 din 21 iulie 2004, 
              (2) Consiliul local are calitatea de concedent in numele comunei . 
              (3) Are calitatea de concesionar, medical titular al cabinetului de medicina generala de familie. 
             Art.4.Se imputerniceste Primarul comunei Runcu sa semneze in numele consiliului local contractul de 
concesionare. 
              Art.6. Nivelul redeventei pentru spatiile prevazute la art.1 si 2, se stabileste la  10 euro/mp/an. 
              Art.7.Durata concesiunii va fi de la incheierea contractului de concesiune si pina la data de 31.12.2028. 
              Art.8. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Runcu prin aparatul de 
specialitate.  
              Art.9. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj, Primarului comunei Runcu, SC 
SIMARMED SRL , CMI DR.MARINESCU LUCIA şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare sau publicare pe pagina 
pe site-ul www.runcugorj.ro. 
          Adoptată în ședința ordinară din data de  26.03.2021 cu un număr de 15 voturi „ pentru”, din cei 15 
consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.       
Data: 26.03.2021 
                           PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                           CONTRASEMNEAZA 
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