
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.346/2021
Privind aprobarea prelungirii unui număr de 3 contracte având ca obiect concesionarea

unor spaţii cu destinaţia cabinete medic@le situate în clădirea Dispensarului Medical Petreşti
- Sebeş

Consiliul Local al Municipiului Sebeş, jud. Alba;
Întrunit în şedinţa ordinară din data de25.11.2021, ora  13,00;
Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  unui  număr  de  3

contracte  având  ca  obiect  concesionarea  unor  spaţii  cu  destinaţia  cabinete  medicale  situate  în
clădirea Dispensarului Medical Petreşti - Sebeş;

Văzând:
-Cererea  înregistrată  la  Primăria  Municipiului  Sebeş  sub  nr.  80302/28.10.2021,  privind

prelungirea Contractului de concesiune - cabinet medical, nr.113/30.11.2004, a cărei durată expiră
la data de 30.11.2021, însoţită de Contract de ftimizare servicii medicale cu CAS Alba -valabil;

-Cererea  înregistrată  la  Primăria  Municipiului  Sebeş  sub  nr.  80305/28.10.2021,  privind

prelungirea Contractului de concesiune -cabinet medical, nr.111/30.11.2004, a cărei durată expiră
la  data  de  30.11.2021,  inclusiv  Contract  de  fiimizare  de  servicii  medicale  în  asistenţă  medicală

primară cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba - valabil;
-Cererea  înregistrată  la  Primăria  Municipiului  Sebeş  sub  nr.  80303/28.10.2021,  privind

prelungirea Contractului de închiriere -cabinet medical, nr.  112/30.11.2004, a cărei durată expiră
la data de 30.11.2021, însoţită de Contract de ftmizare servicii medicale cu CAS Alba -valabil;

• Act adiţional nr.  51a Contractul de concesiune -cabinet medical nr.113/30.11.2004;
-Act adiţional nr.  5 la Contractul de concesiune -cabinet medical nr.  111/30.11.2004;
-Act adiţional nr.  5  la Contractul de concesiune -cabinet medical nr.  112/30.11.2004;
-  Situaţia  privind  debitele  la  zi,  de  unde  rezultă  că  titularii  contractelor  nu  înregistrează

datorii la plata chiriei/redevenţei.
Având în  vedere  Referatul  de  aprobare  nr.  81972/04.11.2021  al  iniţiatorului  proiectului

de hotărâre -Primarul Municipiului Sebeş;
Având în vedere raportul de specialitate nr.81973/04.11.2021  întocmit de Compartimentul

Patrimoniu  şi  Transport,  raportul  de  specialitate  nr.82344/371/08.l 1.2021  al  Direcţiei  Venituri  şi
raportul  de  specialitate  nr.82258/11.11.2021  al  BCJATDA  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
Primarului Municipiului Sebeş;

Având  avizul  nr.807/202l  al  Comisiei  pentm  administraţie  publică  locală, juridică  şi  de
disciplină   şi   avizul   nr.808/202l    al    Comisiei   pentru   învăţământ,   cultură,    sport,   agrement,
monumente   istorice   protecţie   socială,   protecţie   copii,   culte,   sănătate   şi   familie   din   cadrul
Consiliului Local al Municipiului Sebeş;

Având  în  vedere  prevederile  art.   14  alin.   (1);  (2)  şi  (4)  din  O.G.  nr.   124/1998  privind
organizarea   şi   ftmcţionarea   cabinetelor   medicale,   cu   completările   şi   modificările   ulterioare,
completate  cu  prevederile  Ordinului  (M.S.P.)  nr.   153/2003   privind  Nomele  metodologice  de
aplicare a O.G. nr.124/1998;
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În  aplicarea  dispoziţiilor  Legii  nr.  95/2006  privind  refoma  în  domeniul  sănătăţii,  aşa  cu
compleîirl:â::|Ţeor#c;rrl::eud:::i3:reÂrt|3.,dincomacm,deconces|une-Cabinetmed,Ca,nr.

113/30.11.2004;  nr.11/30.11.2004  şi nr.112/30.11.2004;

În temeiul art.129 alin.1, alin. 2 lit.  c) din OUG nr.  57/2019 privind Codul administrativ;
În  baza  art.   139  din  OUG  nr.   57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi

completările ulterioare :

HOTĂRĂSTE:

AE=±.   Se  prelungeşte  cu  un  an,  începând  cu  data  de  01.12.2021   şi  până  în   data  de
30.11.2022,  inclusiv,  durata unui  număr  de  3  (trei)  contracte  de  concesiune -cabinete  medicale
situate în clădirea Dispensarului Medical Petreşti - Sebeş, după cum umează:

-Contract de  concesiune -cabinet medical nr.113/30.11.2004, titular dr. IRIMIE Viorica;
• Contract de concesiune -cabinet medical nr.  111/30.11.2004, titular dr. BRAN loan;
-Contract  de  concesiune -cabinet medical  nr.112/30.11.2004,  titular  dr.  BRAN  Lucia  -

Liana;

AE2.  Actele  adiţionale  având  ca  obiect prelungirea  contractelor de  concesiune,  aprobată
la Art.1,   se vor încheia numai după achitarea datoriilor către bugetul local al Municipiului Sebeş.
În caz contrar contractul/contractele îşi încetează valabilitatea, iar titularul debitor va fi  obligat la
eliberarea şi predarea spaţiului către Municipiul Sebeş.

A±± Ducerea la îndeplinire  a prezentei  hotărâri revine  Compartimentului Patrimoniu şi
Transport,   Biroului   Contencios   Juridic,   Administraţie   Transparenţă  Decizională   şi   Arhivă   şi
Direcţia Venituri.

AE4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în temenul şi în
condiţiile prevăzute de  Legea nr.  5 54/2004, privind contenciosul  administrativ,  cu modificările şi
compl etările ulterioare.

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

>    Instituţiei prefectului Judeţului Alba
>    Primarului Municipiului sebeş
>    Viceprimarului Municipiului sebeş
>    Compartimentului urbanism;
>    Compartimentului Autorizări şi Disciplină în Construcţii;
>   Direcţiei venitui;
>    Biroului Contencios Juridic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă;
>    Biroului Buget, Finanţe, Contabilitate, Salarizare;
>    Compartimentului  Patrimoniu şi Transport;
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>   d-nei.dr. IRIMIE  Viorica, mun. Sebeş, loc. Petreşti, str.  1  Mai, nr.28;
>   d-lui. dr. BRAN loan, mun. Sebeş, loc. Petreşti, str.  lMai, nr. 28;
>   d-nei.dr. BRAN Lucia -Liana, mun. Sebeş, loc. Petreşti, str.  1  Mai, nr. 28;

Sebeş la 25.11.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNE
Consilier loc@l, LUPU OVIDIU CĂTĂLIN             SECRETAR  GENERAL

Total consilieri locali       |19
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