
ROMANN
JUDETUL NEAMT

coNsrlruL LocAL PANcAneTl

HOT
privind aprobarea actului adifional nr.3 la contractul de inchiriere pentru spafiul cu
destina{ia farmacie comunitarl din incinta Dispensarului medical uman situat in sat

PingtrrIcior, com. Pingiira{io jud.Neam{

Consiliul local al comunei Pinglrafi, jude{ul Neam{, intunit in qedin{I ordinarii in ziua de
27.10.2022;

AvAnd in vedere proiectul de hotlrdre iniliat de primarul comunei , precum qi referatul de aprobare

cu nr.8123 din 10.10.2022, prin care se propune aprobarea actului adilional nr.3 la contractul de inchiriere
pentru spafiul cu destina]ie de farmacie comunitari din incinta Dispensarului medical uman situat in sat

Pdngdr[cior, com. Pdngdra]i, jud. Neam]
Analizflnd:

oCererea nr.7380 din 21.09.2022 depusd de SC SALOFARM SRL, inregistratd la Registrul
Comerfului sub nr. J0411363110.08.1991, CUI-952877, cu sediul in municipiul Bac6u, str.9 Mai, b1.25, jud.
Baciu, prin care aduce la cunoqtin{d faptul cd este noul propietar a autoiza[iilor de func]ionare , urmare a

achizilionlrii fondurilor de comer!, reprezentate de autoriza[iile de funcfionare a farmaciilor qi respectiv a

oficinelor de la S.C. FARMACIA CSC S.RL -cu punct de lucru in com. Pdngdrafi, sat Pdngdricior,
inregistratii la Oficiul Registrului Comerfului de pe lAng[ Tribunalul Neamt sub nr. J27143312012, CUL
3038208s
'. . Contractul de vdnzare de fond de' comerf, autentificat sub nr. 580 din 16.09.2022 la Birou

Individual Notarial Stoica Niculina, din municipiul Bacdu, B-dul.Unirii , nr. 2l2,judeful Bac6u;
.Piocura special[ autentificatil sub nr. 1176 din 04.08.20221a Birou Individual Notarial Sprianu

Alexandra, prin care administratorul SC SALOFARM SRL, domnul Palade Bogdan, o imputerniceqte pe
doamna Vicol Cristina-Elena , din municipiul Piatra Neamf, cet6lean roman, CNP 2830804270018, ca in
numele societd|ii qi pentru aceasta si semneze contracte de inchiriere, contracte cu Casa Nafionali de
Asigurdri de Sdndtate, Casa Judeleand de Asigurlri de S6ndtate competentd qi orice fel de alte contracte
civile qi comerciale cu furnizorii qi cu colaboratoruu societSfii mai sus amintite.

o Prevederile HCL nr.58 din 30.09.2009, privind inchirierea prin licitatie public[ a spa[iilor pentru
farmacie comunitard qi cabinetului medical dentar;

o Contractul de inchiriere a spaliului cu destinalia de farmacie comunitard din incinta Dispensarului
medical uman, situat in sat P6ng5rdcior, com.P6ngIrali, jud. Neamt, cu nr. 1839 din 09.03.2010

o HCL nr. Din 22 mu 2013 pivind aprobarea actului aditional nr.l la contractua de inchiriere nr.
1839 din 09.03.2010;

o HCL nr. Din 08 octombrie 2013privind aprobarea actului addtional w.2la contractul de inchiriere
nr. 1839 din 09.03.2010

o Raportul de evaluare nr. 40591T118.10.2022, elaborat de Cabinet expert tehnic judiciar evaludri
active ing. Mondan Ghiorghe;

rReferatul de specialitate cu nr. 8123 din 12.10.2022, elaborat de citre compartimentul financiar,
contabilitate, impozite qi tore locale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pingfua[i;
In conformitate cu prevederile :

completdrile ulterioare

alin (1) Ei (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific5rile qi completirile
ulterioare'
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se



Luind act de rapoartele de avizarc ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local P6ngdrafi,
precunq qi a dezbaterilor din plenul qedinlei,

In temeiul dispozitiilor art. 139 alin.(l) qi alin.(3) lit.g) qi ale art.l96,alin. (1), lit.a din O.U.G. nr.
5712019 privind Codul administrativ, cumodificdrile qi completdrile ulterioare,

HOTARAgTE:

Art. 1 Se aprobd Actul adi{ional nr.3 la contractul de inchiriere pentru spa{iul cu destina}ia farmacie

comunitard din incinta Dispensarului medical uman situat in sat Pingdrdcior, com. Ptngdra[i,jud.Neam!,
conform anexei care face parte integrantil din prezerftahotdr6re.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hot6r6ri se inslrcineazd primarul gi compartimentul financiar,
contabilitate, impozite ;i taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei P6ngdrafi.

Art.3. Prezenta hotiirdre se comunicd, prin intermediul secretarului general al comunei PAngdrafi, in
termenul previzut de lege, primarului comunei P6ngdrali qi prefectului judelului Neamt, qi se aduce la
cunoqtinti public6 prin afiqare la sediul primdriei com. P6ngdrafi, precum $i pe pagina de internet
www.pangarati.ro

Secretar general al
Gabriel

Nr.71
Din27 Octombrie 2022

Hotiir6rea a fost adoptati in qedinta ORDINARa{ a Consiliului local al comunei Pdng[rafi cu un numlr de:
14 voturi pentru , I abfinere qi 0 voturi impotrivi din totalul de 15 consilieri prezenti .

Consilier local,

Contrasemneazl:



COMIJNA PANGARATI, JT,IDETUL NEAMT, RopTANIe
PRMARIA

Adresa: comuna Pingtrrafi , judeful Neamt,
Telefon: On3n4Bfi , faxz 0233D40317; e-mail: secretariat@pansarati.ro

web site: www.nangarati.ro

-A n ext ........i..... ra

a Consiliulul Local alACT ADITIONAL NR.3

La contractul de inchiriere nr. 1839 din 09.

Pdrlile contractante :

Consiliul Local al comunei Pinglra{i, prin reprezentantul s6u legal Ioan-
primar al comunei P6ngira{i, in calitate de locator pe de o parte $i

Societatea comerciala SALOFARM SRL, cu sediul in municipiul Baciu, str. 9 Mai, nr.25,
judelul Bacdu, inmatriculatl la Oficiul Registrului Come(ului de pe l0ng6 Tribunalul Bac[u sub nr.
J0411363/10.08.1991, CIJI- 95287'7, reprezentat[ legal prin domnul PALADE BOGDAN, legitimat cu
C.I. seria XC nr. 936527, in calitate de locatar.

OBIECT: inchirierea spafiului in suprafafi de 63 mp cu destinafia farmacie comunitari in
incinta Dispensarului medical uman, situat in com. Pingflra{i, sat Pingirlcior, jud. Neamf

Art.l. Se modific[ art. 1 din contract prin aceea cd se inlocuieqte denumirea firmei locatare, a
S.C. FARMACIA CSC SRL, cu sediul in municipiul Piatra Neam!, str. Mihai Yiteazu, nr.2, jude{ul
Neamf, in SALOFARM SRL. cu sediul in municipiul Baciu, str. 9 Mai. nr.25. iudetul Baciu,
inmatriculatl Ia Oficiul Resistrului Comertului de pe lffneI Tribunalul Baciu sub nr.
J04l1363/10.08.1991. CUI- 952877. reprezentati leeal nrin domnul PALADE BOGDAN" leeitimat
cu C.I. seria XC nr. 936527. in calitate de locatar.

Art.2. Se modificd cap.4 Taxa de inchiriere art.3 alin.l) prin aceea c[ se inlocuiegte, astfel :

Taxa de tnchiriere este de 12,00 lei / mp / lund si se vs achita la casieria locatorului ohnd h data de
15 ale lunii, oentru luna orecedentd si se va indexa tn luna ianuarie a fiecdrui an cu indicele de
inflatie al anului precedent comunicat de Institutul Nationsl de Statisticd.

Art.3 Se modificl cap.5 Obliga{iile plr(ilor art.5 Obliga{iile locatarului lit.b) prin aceea cd
se inlocuieqte astfel : Sd respecte termenul de platd stabilit la art, 3 alin,(I) din prezentul contract,
Dacd. locatarul iilArzie cu plata unei facturi oentru chirie 30 de zile calendaristice, locatorul va
transmite o notificare scrisd locatarului tn care se vor oreciza sumele datorate de locatar si data la
care trebuiau sd fie pldtite. Dacd tn termen de 15 zile de la orimirea acestei notificdri, locatarul nu
efectueazd plata tuturor sumelor datorate si a penalitdtilor de futilrziere. locatorul va transmite
locatarului o notificare de reziliere a contractului. Contractul va fi reziliat incepdnd cu a 10-a zi de la

de iudecatd. In aceastd situatie. locatarul va restitui spatiul tnchirist tn termen de 5 zile de ls data
rezilierii."

Art.4 Se modifici cap.S Obliga{iile pIr{ilor art.5 Obliga{iile locatarului lit.c) prin aceea cE se

inlocuieqte astfel : Valoarea chiriei nu include cheltuielile pentru utilitdti (enersie electricd. saze
naturale, aod-canall si alte cheltuieli (sunoi ,etc.l. Locatarul este obligat sd achite contravaloarea
utilitdtilor stabilite prin tncheierea unor contracte distincte cu furnizorii (enersie electricd. saze
naturale, apd-canal, gunoi menaier. etc.I,
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Art. 5 Celelalte clauze conhactuale din Contractul de inchiriere nr.1839 din 09.03.2010 rdmdn

nemodificate.

Prezentul Act adi{ional a fost inoheiat in 2 exemplare originale qi devine parte integrantii din

contractul ini{ial din momentul semndrii lui de c6tre ambele p[r[i.

P dngdr a\i, 2 8 Octombr ie 2022

Locator,
Consiliul Local P6nglrali

Primar, Contabil,
Ioan-Petronel MANCA$ ValeriaBROCEA

Avizat din purrct de vedere juridic
al tntocmirii actului

FloricaBOSTAN

Locatar,
S.C. SALOFARM S.R.L.

Reprezentant legal,
Bogdan PALADE, prin

mandatar
Cristina-Elena VICOL


