
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.347#021
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune -c@binet medîcal, situat în

Municipiul Sebeş, str.  1848, nr. 3

Consiliul Local al Municipiului Sebeş, jud.  Alba;
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 .11.2021, ora  13,00;
Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  contractului  de

concesiune -cabinet medical, situat în Municipiul Sebeş, str.1848, nr. 3;
Văzând:
-Cererea  înregistrată  la  Primăria  Municipiului  Sebeş  sub  nr.  77374/18.10.2021,  privind

prelungirea  Contractului  de  concesiune  -cabinet  medical,  nr.130/30.11.2004,  a  cărei  durată
expiră la data de 30.11.2021, fomulată de dl. dr. Mihai-Doru TĂTARU;

-Contractul  de  concesiune  -cabinet  medical  nr.130AO.11.2004,  titular  dr.  Mihai-Doni

TĂTARU;
-  Situaţia  privind  debitele  la  zi,  de  unde  rezuLtă  că  titularul  de  contract  nu  înregistrează

debite la plata redevenţei;
-   Referatul   de   aprobare     nr.79909#7.10.2021   al   iniţiatorului   proiectului   de   hotărâre,

Primarului Municipiuhii Sebeş;
Având în vedere raportul de  specialitate nr.80151#7.10.2021  îmtocmit de Compartimentul

Patrimoniu  şi  Transport,   raportul  de  specialitate  nr.80317A55/02.11.2021  al  Direcţiei  Venituri  şi
raportul  de  specialitate nr.80323#8.10.202l  al BCJATDA din cadrul  aparatului  de specialitate al
Primarului Municipiului Sebeş;

Având   avizul   m.809#021    al   Comisiei   pentru   învăţământ,   cultură,   sport,   agrement,
monumente   istorice   protecţie   socială,   protecţie   copii,    culte,    sănătate   Şi   familie   şi    avizul
nr.810#021  al  Comisiei  pentm  administraţie  publică  locală, juridică  şi  de  disciplină  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   fimcţionarea   cabinetelor   medicale,   cu   completările   şi   modificările   ulterioare,
completate  cu  prevederile  Ordinului  (M.S.P.)  nr.   153#003   privind  Nomele  metodologice  de
aplicare a O.G. nr.124/1998;

Ţinând cont de prevederile art.13.1, din Contractul de concesiune;
În temeiul  art.  129  alin.(2)  lit.  c)  raportat  la  alin.  (6)  lit.  b),  coroborat cu  art.  362  alin.  (1)

din O.U.G. nr. 57#019 -privind Codul Administrativ;
În  baza  art.   139  din  OUG    nr.  57#019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  şi

completările ulterioare :
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A±±î±.   Se   aprobă  prelungirea  începând   cu  data  de   01.12.2021   până   la  de   finalizarea
proceduii  de  licitaţie  publică  privind  atribuirea  contractelor  de  închiriere  a  unui  număr  de  s
contracte  cabinete  medicale  din  clădirea  Dispensarului  Medical  M.  Kogălniceanu  Sebeş,  fără  a
depăşi  data  de  31.05.2022,    a  contractului  de  concesiune  -cabinet  medical  nr.130/30.11.2004,
titular dr. Mihai-Doru TĂTARU;

A!±2.  Actul  adiţional  se va încheia numai  după  achitarea  datoriilor către bugetul  local  al
Municipiului   Sebeş.   În   caz   contrar   contractul   de   concesiune   îşi   încetează   valabilitatea,   iar
concesionarul va fi obligat la eliberarea şi predarea spaţiului către Municipiul Sebeş.

AEîi. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Patrimoniu
şi  Transport,  Biroul  Contencios  Juridic,  Administraţie,  Transparenţă  Decizională  şi  Arhivă  şi
Direcţi a Venituri.

AEî±. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în temenul şi în
condiţiile prevăzute de Legea nr.  554/2004,  privind contenciosul  administrativ,  cu modificările  şi
comp letările 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;
- Arhitectului şef;
- Direcţiei Venitui;
- Biroului Contencios Juridic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă;
- Compartimentului Relatii Publice, Comunicare  lnfomatică şi Monitor Oficial Local;
• Compartimentului  Patrimoniu şi Transport ;
• d-lui. dr. Mihai-Doru TĂTARU, Mun. Sebeş, str.1848, nr. 3

Sebeş la 25.11.2021
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