
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

prîvhdaprobareapEeîuEgîr#EÎuEăRr.ÎÎÎ,Îoon2t:"t"vândc„bî%,
încliirierea/concesiomreaunorspaţiicudestinaţiacabinetemedic@Iesaustomatologice

situateînclădireaDispensaruluiMedicalMihailKogălniceanu-Sebeş

Consiliul Local al Municipiului Sebeş, jud. Alba;
Întrunitînşedinţaordinarădindatade25.11.2021,ora13,00;
Luând  în  dezbatere  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  unui  număr  de  4

contracteavândcaobiectînchirierea/concesionareaunorspaţiicudestinaţiacabinetemedicalesau
stomatologicesituateînclădireaDispensaruluiMedicalMihailKogălniceanu-Sebeş;

Văzând:
-Cererea  înregistrată  la  Primăria  Municipiului  Sebeş  sub  nr.  79979/27.10.2021,  privind

prelungirea Contractului  de închiriere -cabinet medical,  nr.  09/11459/25.03.2015,  a cărei  durată
expiră la data de 30.11.2021 ;

L  Cererea  înregistrată  la  Primăria  Municipiului  Sebeş  sub  nr.  79940/27.10.2021,  privind

prelungirea Contractului  de închiriere -cabinet medical,  nr.  30/24991/05.03.2019,  a cărei  durată
expiră  la  dati  de  30.11.2021,  inclusiv  Contract  de  fimizare  de  servicii  medicale  în  asistenţă
medicalăprimarăcuCasadeAsigurărideSănătateAlba~valabil;

-Cerei.ea  înregistrată  la  Primăria  Municipiului  Sebeş  sub  nr.  80143/27.10.2021,  privind

prelungirea  Contractului  de închiriere -cabinet medical,  nr.  40/39001/08.04.2019,  a cărei  durată
expiră la data de 30.11.2021 ;

•  Cererea  înregistrată  la  Primăria  Municipiului  Sebeş  sub  nr.  80748/29.10.2021,  privind

prelungirea  Contractului  de  concesiune  -  cabinet  medical,  nr.   119/30.11.2004,  a  cărei  durată
expiră la data de 30.11.2021 ;

-Actadiţionalnr.4laContractuldeînchiriere~cabinetmedicalnr.09/11459/25.03.2015;
-Actadiţionalnr.41aContractuldeînchiriere-cabinetmedicalnr.30/24991/05.03.2019;
-Actadiţionalnr.4laContractuldeînchiriere-cabinetmedicalnr.40/39001/08.04.2019;
-Actadiţionalnr.4laContractuldeconcesiune-cabinetmedicalnr.119/30.11.2004;
-  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.  85364/18.11.2021   al  iniţiatorului  proiectului  de  hotărâre  -Primarul

Municipiului Sebeş;
•  raportul  de  specialitate  nr.85375/18.11.2021   întocmit  de  către  Compartimentul  Patrimoniu  şi

Transport,  raportul  de  specialitate  nr.85763" 1.2021  al  BCJATDA  şi  raportul  de  specialitate
87560/388/22.11.2021   al  Direcţiei   Venituri   din  cadrul   aparatului   de  specialitate  al  Primarului
Municipiu]ui Sebeş;

Având   avizul   nr.848/202l    al   Comisiei   pentru   învăţământ,   cultuă,   sport,   agrement,
monumente   istorice   protecţie   socială,   protecţie   copii,   culte,   sănătate   şi   familie   şi   avizul
nr.847/2021   al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locaLlă,  juridică  şi  de  disciplină  din  cadrul
Consiliului Local Sebeş;
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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  Normele  metodologice  de
aplicare a O.G.  nr.124/1998;

În  aplicarea  dispoziţiilor  Legii   nr.   95/2006  privind  reforma  în   domeniul   sănătăţii,   cu
compleir:ânş:iŢeor#cŢr,e,:eud|:::î:rmÂ;ri.|3Jd,ncontractu|deconces,une-cabinetmed|Ca|nr

119/2004;  Art.12Ţ  din  Contractul  de  închiriere  nr.  30/24991/2019  şi  nr.  40/39001/2019  şi  Art.
11.4.dinContractuldeînchirierenr.09.11459/2015;

Întemeiulart.129alin.(2)1it.c)raportatlaalin.(6)lit.b),coroboratcuart.362alin.(2)
din O.U.G. nr. 57/2019 -privind Codul Administrativ;

În   baza   dispoziţiilor  art.   139   din   O.U.G   nr.   57/2019   privind   Codul   administrativ,   cu
modificările şi completările ulterioare;

HQTĂRĂSŢE

4±L|.  Până  la  finalizarea  procedurii  de  licitaţie  publică,  fără  a  depăşi  data  limită  de
31.05.2022,  se prelungeşte  duata contractelor de  închiriere/concesiune,  având ca obiect spaţii  cu
destinaţie   cabinete   medicale/stomatologice   situate   în   clădirea   Dispensarului   Medical   Mihail
Kogălniceanu - Sebeş, după cum umează:

-   Contract de închiriere -cabinet medical nr.  09/11459/25.03.2015, titular dr.  GRUIAN -
ANGHEL Viorica;

-   Contract de închiriere -cabinet medical nr. 30/24991/05.03.2019, titular dr. MUREŞAN
Beniamin;

-  Contract  de
Mariana - Angela;

închiriere  -cabinet  medical  nr.  40/39001/08.04.2019,  titular  dr.  VOINA

-   Contract de concesiune -cabinet medical nr.119/30.11.2004, titular dr. CÂMPEAN Ana
- Ileana

A±:2±  Actele  adiţionale  având  ca obiect prelungirea  contractelor de  concesiune,  aprobată
laArt.1,sevorîncheianumaidupăachitareadatoriilorcătrebugetullocalalMunicipiuluiSebeş.
Încazcontrarcontractul/contracteleîşiînceteazăvalabilitatea,imtitularuldebitorvafiobligatla
eliberarea şi predarea spaţiului către Municipiul Sebeş.

4ELÎ.  Ducerea  la îndeplinire  a prezentei  hotărâri  revine  Compartimentului  Patrimoniu  şi
Transport;   Bjroului   Contencios   Juridic,   Administraţie   Transparenq   Decizională   şi   Arhivă   şi
Direcţia Venitui.

4±:4: Prezenta hotărâre poate fi  ataca@ de către persoanele îndreptăţite, în termenul  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  siteiul primăriei  şi  în monitorul  oficial  al
Municipiului Sebeş şi se comunică:

• Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
- Primarului municipiului Sebeş;
• Viceprimarului municipiului Sebeş;
- Arhitectului şef;
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-BirouluiContenciosJuridic,Administraţie,TransparenţăDecizionalăşiArhivă;
- Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare  lnfomatică şi Monitor Oficial Local;
• Compartimentului Patrimoniu şi Transport;
• titularilor contractelor de concesiune de la art.  1 .

Sebeş ]a 25.11.2021

PREŞEDINTE I)E ŞEDINŢĂ
Consilier local, LUPU OVIDIU CĂ
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