
ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL
Nr.2.011/13.04.2020

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E
privind suspendarea contractului de închiriere a spaţiului cu destinaţia de “Cabinet stomatologic”

aflat în clădirea  “Centru Medical”

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară

Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Aluniş  nr. ……. din …….;
- Raportul de specialitate nr........din............întocmit de  secretarul general al comunei Aluniş;
- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
- Raportul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive  şi agremet
din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
- Raportul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Alunş;

- Prevederile art.297, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,
- Prevederile art.1.818, alin.(2) din Codul Civil;
- Prevederile art.1, alin.(1) din Ordonanţa militară nr.2/2020;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2) litera c) şi alin.(6), litera b) din Ordonanţa de
Urgenţă nr.57/2019 privind  Codul  administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.-  Se aprobă suspendarea contractului de închiriere a spaţiului cu destinaţia de “Cabinet
stomatologic” aflat în clădirea  “Centru Medical” începând cu 01 aprilie 2020 până  la data reluării
activităţii, dată stabilită printr-un act normativ.

Art.2.- Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se desemnează biroul financiar-
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate ale primarului.

Art.3.- Secretarul  general al comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:
§ Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
§ Primarului comunei Aluniş;
§ Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului;
§ C.M.I. Dr. Petre-Enache Andra-Elena;
§ Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei Aluniş şi pe site-ul

oficial al comunei.

                            Iniţiator
                Primar,

                 Iulian-Cristian Bîgiu

                Nr.21
(din Registrul proiectelor de hotărâre)



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
PRIMAR

Nr..2011/13.04.2020

REFERAT  DE  APROBARE
la proiectul de hotărâre privind suspendarea contractului de închiriere a spaţiului cu destinaţia de “Cabinet

stomatologic” aflat în clădirea  “Centru Medical”

În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind

Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre

cu următorul obiect:

suspendarea contractului de închiriere a spaţiului cu destinaţia de “Cabinet
stomatologic” aflat în clădirea  “Centru Medical”

în susţinerea acestei propuneri formulez următoarea motivare:

Având în vedere prevederile art. 1, alin.(1) din Ordonanţa Militară nr.2 din
22.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19:

„Art. 1. - (1) Se suspenda temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.”

şi cererea locatarului spaţiului “Cabinet stomatologic”, C.M.I. Petre-Enache Andra-
Elena, prin care  solicită suspendarea plăţii chiriei pentru lunile aprilie şi mai 2020,
propun spre aprobare Consiliului local al comunei Aluniş suspendarea contractului
de închiriere.

Conform prevederilor Codului Civil, locatarul, în situaţia  de imposibilitate a
utilizării spaţiului, poate solicita  rezilierea contractului de închiriere sau suspedarea
plăţii chiriei pe perioada în care nu poate utiliza spaţiul închiriat.

Chiriaşul şi-a exprimat prin cererea sa disponibilitatea de a  continua
activitatea în spaţiul închiriat din momentul în care starea de suspendare a activităţii
sale dictată printr-un act normativ se va încheia.

Având în vedere cele de mai sus consider necesar  proiectul de hotărârea
pentru continuarea activităţii de stomatologie, activitate benefică pentru sănătatea
locuitorilor  comunei noastre, dar şi pentru veniturile viitoare  ale  localităţii.

Primar,
Iulian-Cristian Bîgiu



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
SECRETAR

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind suspendarea contractului de închiriere a spaţiului cu destinaţia de “Cabinet

stomatologic” aflat în clădirea  “Centru Medical”

În temeiul art. 243, alin.(1), lit.a) al Ordonanţei de Urgenţă nr.57/2019

privind Codul administrativ, acord aviz favorabil  proiectului de hotărâre privind

suspendarea contractului de închiriere a spaţiului cu destinaţia de “Cabinet

stomatologic” aflat în clădirea  “Centru Medical”

Secretarul   general al comunei Aluniş
                                                 Marilena Constantinoiu



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMǍRIA COMUNEI ALUNIŞ
Telefon/fax 0244.248.052/0374.091.225
e-mail primaria@primariaalunis.ro

Nr.2185 din 24.04.2020

RAPORT   DE   SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind suspendarea contractului de închiriere a spaţiului cu destinaţia de

“Cabinet stomatologic” aflat în clădirea  “Centru Medical”

Având în vedere:
Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2.011 din data de 13.04.2020 al

primarului comunei Aluniş;
Proiectul de hotărâre privind suspendarea contractului de închiriere a

spaţiului cu destinaţia de “Cabinet stomatologic” aflat în clădirea  “Centru Medical”

Secretarul  general al comunei Aluniş precizează următoarele:
În contextul suspendării activităţii cabinetelor stomatologice din România

determinate de pandemia de COVID-19, dispusă prin Ordonanţa militară nr.2/2020,
locatarul spaţiului cu destinaţia “Cabinet stomatologic” aflat în clădirea Centrul
Medical Aluniş, C.M.I.Petre-Enache Andra-Elena,  a solicitat ca pentru lunile
aprilie şi mai să nu plătească chirie cu motivarea neutilizării spaţiului  din cauze
care nu ţin de propria voinţă.

Conform  prevederilor art.1.818, alin.(2)  din Codul Civil locatarul poate
solicita rezilierea contractului sau reducerea proprţională a chiriei.
Propunerea de suspendarea contractului de închiriere a spaţiului cu destinaţia de
“Cabinet stomatologic” aflat în clădirea  “Centru Medical”îndeplinește condițiile de
natură tehnică pentru a fi supusă dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Din punct de vedere juridic, sunt incidente următoarele prevederi legale:
- art. 129 alin. (6) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, în baza căruia consiliul local aprobă vânzarea,
darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuita sau
închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, în condiţiile legii.

Prin urmare, raportat la dispozițiile art. 129 alin. (6) lit. b) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, proiectul de hotărâre
îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului
Consiliului local al comunei Aluniş.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că
proiectul de hotărâre privind suspendarea contractului de închiriere a spaţiului cu
destinaţia de “Cabinet stomatologic” aflat în clădirea  “Centru Medical”, poate fi
supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Secretarul general al comunei Aluniş
Marilena Constantinoiu


