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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea prin Act adiţional a contractului de concesiune , nr.3/2011 şi 

stabilirea  nivelului redevenţei, pentru spaţiul în care funcţionează Cabinetul Medical 

Individual Kovacs Elena, în suprafaţă de 44 mp, situat in Cozma nr. 46, judeţul Mureş 

 

Primarul comunei  Cozma , Judeţul  Mureş  

Având în vedere expunerea de motive nr. 1801/31.08.2018 si Raportul 

nr.1801/1/31.08.2018, prin care s-a supus analizei consiliului local al Comunei Cozma aprobarea 

modificarii prin Act adiţional a contractului de concesiune , nr.3/2011 şi stabilirea  nivelului 

redevenţei, pentru spaţiul în care funcţionează Cabinetul Medical Individual Kovacs Elena, în 

suprafaţă de 44 mp, situat in Cozma nr. 46, judeţul Mureş. 

Ţinând cont de prevederile pct 4.2 din contractul de concesiune nr. 3/2011, care prevede 

că: “După primii 5 ani nivelul minim al redevenţei se va stabili de concedent, pornind de la 

preţul pieţei, sub care redevenţa nu poate fi acceptata. După negociere cuantumul redevenţei va 

fi prevăzut într-un act adiţional semnat de ambele părţi contractante.” 

  În baza prevederilor art.7 alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată; 

  Prevederile art. 5 alin. 1, lit.a din Legea 273/2006 privind Finanţele publice locale, 

republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, 

Prevederile art. 4 din O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 

bunuri proprietate publica 

În temeiul prevederilor art. 36. Alin. (2) lit. „c” şi alin (5) lit. „b”., precum și ale art.45 

alin.3 şi ale art. 123, alin. (1) şi (2), din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 

republicață și actualizată.  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă modificarea prin Act adiţional a contractului de concesiune , nr.3/2011 şi 

stabilirea  nivelului redevenţei, pentru spaţiul în care funcţionează Cabinetul Medical Individual 

Kovacs Elena, în suprafaţă de 44 mp, situat in Cozma nr. 46, judeţul Mureş, potrivit Anexei 1 

parte integrantă a prezentei hotărâri, astfel: 
 

- Punctul 4.2 din contractul de concesiune nr. 3/2011, se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

Începând cu data de 01.01.2019, nivelul minim al redevenţei este de ....... lei/mp/lună 

pentru următorii 5 ani, după care se va stabili prin act adiţional. 

 

- Punctul 4.4 din contractul de concesiune nr. 3/2011, se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

  



- Începând cu data de 01.01.2019 termenul de plată al redevenţei este 50% până la data de 

31 mai a fiecărui an şi 50% până la data de 31 octombrie a fiecărui an. 
 

- Punctul  4.5 din contractul de concesiune nr. 3/2011, se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

Neplata redevenţei în termenul prevăzut la pct. 4.4 dă dreptul concedentului să pretindă 

penalităţi în cuantum de 0,1% din valoarea acesteia pe zi de întârziere. 

 

- Se introduce punctul 4.7 la contractul de concesiune nr. 3/2011, cu următorul cuprins: 

   Nivelul redevenţei se va indexa anual cu inficele de inflaţie 
 

            Art.2 Se împuternicește primarul comunei Cozma pentru semnarea Actului adiţional nr. 

1, la Contractul de concesiune menţionat la art.1 din prezenta hotărâre. 
 

            Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud.Mureş, Primarul 

comunei Cozma, Compartimentului Financiar – Contabil, Impozite şi Taxe şi Responsabilului 

Achiziţii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cozma care vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,  
 

Iniţiator, 

PRIMAR 

ORMENISAN PETRU    
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Nr. 1801/31.08.2018  

 

Expunere de motive 
privind modificarea prin Act adiţional a contractului de concesiune , nr.3/2011 şi 

stabilirea  nivelului redevenţei, pentru spaţiul în care funcţionează Cabinetul Medical 

Individual Kovacs Elena, în suprafaţă de 44 mp, situat in Cozma nr. 46, judeţul Mureş 

 

 

Având în vedere că există în derulare  Contractul de Concesiune încheiat între Primăria 

comunei Cozma , și Cabinetul Medical Individual Kovacs Elena, în suprafaţă de 44 mp, situat in 

Cozma nr. 46, judeţul Mureş, pentru o perioadă de 15 ani,  cu posibilitatea prelungirii, iar 

conform pct. 4.2 După primii 5 ani nivelul minim al redevenţei se va stabili de concedent, 

pornind de la preţul pieţei, sub care redevenţa nu poate fi acceptata. După negociere cuantumul 

redevenţei va fi prevăzut într-un act adiţional semnat de ambele părţi contractante.” cât şi faptul 

că la pct. 4.4 din contractul de concesiune nr. 3/2011, este necesară stabilirea termenului de plată 

al redevenţei anuale, propun modificarea pct. 4.2, pct. 4.4 şi pct. 4.5 astfel: 

- Punctul 4.2 din contractul de concesiune nr. 3/2011, se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

Începând cu data de 01.01.2019, nivelul minim al redevenţei este de ..... lei/mp/lună 

- Punctul 4.4 din contractul de concesiune nr. 3/2011, se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

Începând cu data de 01.01.2019 termenul de plată al redevenţei este 50% până la data de 

31 mai a fiecărui an şi 50% până la data de 31 octombrie a fiecărui an. 

- Punctul 4.5 din contractul de concesiune nr. 3/2011, se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

Neplata redevenţei în termenul prevăzut la pct. 4.4 dă dreptul concedentului să pretindă 

penalităţi în cuantum de 0,1% din valoarea acesteia pe zi de întârziere. 

- Se introduce punctul 4.7 la contractul de concesiune nr. 3/2011, cu următorul cuprins: 

   Nivelul redevenţei se va indexa anual cu inficele de inflaţie. 

Având în vedere cele prezentate propun Consiliului local al comunei Cozma aprobarea 

hotărârii privind modificarea prin Act adiţional a contractului de concesiune , nr.3/2011 şi 

stabilirea  nivelului redevenţei, pentru spaţiul în care funcţionează Cabinetul Medical 

Individual Kovacs Elena, în suprafaţă de 44 mp, situat in Cozma nr. 46, judeţul Mureş, 

conform celor prezentate şi stabilirea în plen a preţului minim al redevenţei. 

 

 

PRIMAR 

ORMENISAN PETRU    

 

  


