
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 210/2021
Privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere -cabinet medical nr.

59/28751/19.08.2014

Consiliul Local al Municipiului  Sebeş, jud.Alba;
Întrunit în şedinţa extraordinară din data de  17.08.2021, ora  16,00;
Luând   în   dezbatere   proiectul   de   hotărâre   privind   aprobarea   prelungirii   Contractu]ui   de

^mchiriere -cabinet medical nr.  59/29751/19.08.2014;

Văzând:
•  Cererea  nr.  60045/04.08.2021  a  KIMSTAR  LIFE  CARE  SRL.  fomulată  de  reprezentant

legal   STANCIU   Călin   -  Gheorghe,   în   calitate   de   administrator,   prin   care   solicită   prelungirea
Contractului   de   închiriere   -   cabinet   medical   nr.   59/28751/19.08.2014,   cai.e   expiră   la   data   de
25.08.2021 ;

-Contractul de închiriere închiriere -cabinet medica]  nr.  59/28751/19.08.2021 ;
-Act adiţional nr.1  la Contractu]  de închiriere -cabinet medical nr.  59/28751/19.08.2021 ;
-  Situaţia  privind  debitele   la  zi,   de  unde  rezultă  că  solicitantul  nu  înregistrează  debite  a

Bugetu]  local al Municipiului  Sebeş;
-  Referatul  de  aprobare  al  iniţiatorului  proiectului  de  hotărâre,  Primarul  Municipiului  Sebeş,

nr.60402/05.08.202l;
-   raportul  de   specialitate  nr.60404/05.08.2021   ^mtocmit  de  Compartimentul  PatTimoniu  şi

Transport,  raportul  de  specialitate  nr.60591/09.08.2021  întocmit  de  Direcţia  Venituri  şi  raportul  de
specialitate  nr.60590/06.08.2021  întocmit  de  B.C.J.A.T.D.A.  din  cadml  aparatului  de  specialitate  al
Primarului  Municipiului Sebeş;

În   aplicarea  clauzei   de   la   Art.   3.2   raportat   la   Art.11.2   şi   Art.11.4   din   Contractul   de
^mchiriere  -cabinet  medical  nr.  59/28751/19.08.2014,  referitoare  la  durata acestuia   şi  posibilitatea

prelungirii prin închejerea unui act adiţiona] semnat de părţile contractante.
Având  avizul  nr.466/2021   al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,  juridică  şi  de

disciplină  şi  avîzul  nr.  467/221  al  Comisiei  pentru  învăţământ,  cultură,  sport,  agrement,  monumente
istorice  protecţie  socială,  protecţie  copii,  culte,  sănătate  şi  familie  din  cadrul  Consiliului  Local  al
Mun'CÎPÎ#Ujesme:îeuş['ari.   i29  aiin   (2)  i,t   c)  coroborat  cu   a|in   (6)  Iit.  b)   din  0 U.G.  nr   57/2°[9  -

privind Codul  Adminjstrativ;
În baza art.139 din O.U.G.  nr.  57/2019 -privind Codul  Administrativ;

HOTĂRĂSTE:

A=!±   Se   aprobă   prelungirea   duratei   Contractului   de   închiriere   -   cabinet   medical   nr.
59#8751/19.08.2014  cu  o  perioadă  de  un  an,  respectiv  din  data  de  26.08.2021,  până  în  data  de
25.08.2022,  inclusiv.

Ai±±.  Prelungirea duratei  contractuale  aprobată la ArL  1  va face  obiectul  unui  act adiţional
(nr.  2) la Contractul de închiriere nr.  59#8751/19.08.2014,  semnat de ambele părţi.
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±r±± Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Patrimoniu şi
Transport,  Biroul Contencios Juidic, Administraţie, Transparentă Decizională şi Arhivă,  şi  Direcţia
Venituri.

Ai±4  Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  de  către  persoanele  ^mdreptăţite,  ^m  temenul  şi  în
condiţiile  prevăzute  de  Legea  nr.  554/2004,  privind  contenciosul  administrativ,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.

Prezenta  hotărâre  va  fi  afişată,  se  va  publica  pe  site-ul  primăriei  şi  ^m  monitorul  oficial  al
Municipiului  Sebeş şi se comunică:

-Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
- Primarului Municipiului  Sebeş,
- Arhitectului -şef;
- Direcţiei Venituri;
• Biroului Contencios Juridic, Administraţie,  Transparenţă Decizională şi Arhivă;
-Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare lnfomatică şi Monitor Oficial Local;
-Biroului Buget,  Finanţe,  Contabilitate,  Salarjzare;
- Compartimentului Patrimoniu şi Transport;
-KIMSTAR LIFE CARE S.R.L. -Sebeş, b-dul.  Lucian Blaga, nr. 30.

Sebeş  la  17.08.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDI
Consilier local, RODEA

``.`.t`ci`

Total consilieri  locali

Prezenţi

Pentru

Împotrivă

Abţineri

2ex.OM/CV/CG conţine 2 pagini
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