ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIS
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.1/2022
privind aprobarea prelungirII contractului de concesiune nr.1/1.02.2005 având ca obiect
concesionarea spațiului in care funcționează cabinetul medical individual-dr.Prundaru
Cecilia-Valentina
Consiliul local al comunei Baia de Cris,judetul Hunedoara;
Avînd in vedere:
-referatul de aprobare nr.62/28/27.12.2021 la proiectul de hotarure privind aprobarea
prelungirII contractului de concesiune nr.1/1.02.2005 având ca obiect concesionarea spațiului
in care funcționează cabinetul medical individual-dr.Prundaru Cecilia-Valentina si Proiectul de
hotarire nr.62/2021 privind aprobarea prelungirII contractului de concesiune nr.1/1.02.2005
având ca obiect concesionarea spațiului in care funcționează cabinetul medical individualdr.Prundaru Cecilia-Valentina
-raportul compartimentului de resort nr.1/28/27.01.2021
-avizul comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea
teritoriului si urbanism nr.1/31/ 27 01.2022
Având in vedere :
-cererea nr.3937/6.12.2021 a d-nei dr. Prundaru Cecilia-Valentinaprin care solicita
prelungirea contractului de concesiune nr. 1/1.02.2005
- contractul de concesiune nr. 1/1.02.2005 cu modificarile aduse prin cele 2 acte aditionale
In conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) din HG nr.884/2004 privind concesionarea
unor spatii medicale,cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.391 alin.(1) din
Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare,art.306 art.,362 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrative,cu modificșrile și completările ulterioare precum si art.7 alin.(2) din Legea
nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ,republicata
In temeiul dispozitiilor lart.108 lit.(b), art. 129 alin.(2) lit.c) si alin.6 lit.(b), art.139 alin.(3)
lit.g) , art.196 alin.1 lit.(a) si art.243 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrative,cu modificările și completările ulterioare
H O T A R A S T E:
Art.1 (1) Se aproba prelungirea cu 7 ani inepind cu data de 1.02.2022 până la data de
1.02.2029 a contractului de concesiune nr.1/1.02.2005,incheiat cu cabinetul medical
individual-dr.Prundaru Cecilia-Valentina
(2) Modificarea contractului de concesiune se va face prin act aditional conform anexei
nr.1 care face parte integranta la prezenta hotarire
Art.2 Se imputerniceste d-nul Gorcea Mihaiu-Liviu-primar al comunei Baia de Cris sa
incheie si sa semneze actul aditional la contractul de concesiune nr. 1/1.02.2005 cu
modificarile aduse prin cele 2 acte aditionale
Art.3 Celelalte clauze din contractul de concesiune nr.1/1.02.2005 ramin in vigoare
pe perioada prelungirii acestuia
Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotariri se incredinteraza compartimentul
buget contabilitate din cadrul; Primariei comunei Baia de Cris
Art.5 Prezenta hotărâre se poate contesta conform Legii 554/2004 la Tribunalul
Hunedoara , în termenul prevăzut de lege.

Art.6 Prezenta hotarire se comunică:
- Prefectului judeţului Hunedoara
- Primarului comunei Baia de Cris
- compartimentului buget contabilitate din cadrul Primariei comunei Baia de Cris
- abinetului medical individual-dr.Prundaru Cecilia-Valentina
PREȘEDINTE DE SEDINTA
LEUCIAN ACXENTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
RUSU LUCIA
BAIA DE CRIS 31.01.2022

Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______ voturi
Adoptată prin vot deschis
Voturi pentru __________
Voturi împotrivă________
Abţineri _______________
CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,DUPĂ SEMNĂTURA
PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL
NR.______/_____________
Nr.
Operaţiuni efectuate
crt.

Data ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze
procedura

0

1

2

3

1

Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a
făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
□ simplă

□ absolută

□ calificată

Art.5 lit. ee)

Art.5 lit. cc)

Art.5 lit. dd)

Voturi pentru:___

Voturi pentru:___

Voturi pentru:___

______/__/_____

Voturi împotrivă:__ Voturi împotrivă:__ Voturi împotrivă:__
Abţineri:___

Abţineri:___

Abţineri:___

Nu a votat:____

Nu a votat:____

Nu a votat:____

2

Comunicarea către primar

______/__/_____

3

Comunicarea către prefectul judeţului

______/__/_____

4

Aducerea la cunoştinţa publică

______/__/_____

5

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ______/__/_____

6

Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte
juridice, după caz

______/__/_____

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIȘ
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.1 LA H.C.L.NR._____/2022

ACT ADITIONAL NR._____/________
la contractual de concesiune nr.1 din data de 1.02.2005

1.Partile contractante
1.1Comuna Baia de Cris cu sediul in comuna Baia de Cris str.Tribunului nr.4
jud.Hunedoara,reprezentat prin d-nul primar-Gorcea Mihaiu-Liviu in calitate de concedent,pe
de-o parte si
1.2 D-na Prundaru Cecilia-Valentina domiciliata in com.Baia de Cris sat Baia de Cris
str.Progresului nr.1,judetul Hunedoara,CNP 2630403200017,medic titular al cabinetului
medical individual cu sediul in comuna Baia de Cris str.Muntele Gaina nr.2 jud.Hunedoara
inregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale sub nr.de identificare 267/12.07.1999 cod
unic de inregistrare 21109885,avind contul ____________________ deschis la
____________________________
In calitate de concesionar,pe de alta parte,
Avind in vedere cererea inregistrata sub nr.3937 din 6.12.2021 si H.C.L nr.____/2022
s-a incheiat prezentul act aditional care modifica contractual de concesiune nr.1/1.02.2005
dupa cum urmeaza:
Art.1 Art.3.1 din contractual de concesiune nr.1 din data de 1.02.2005 asa cum a fost
modificat prin actele aditionale nr.____/________ , nr.___/________se modifica si va avea
urmatorul continut:
‘’Durata concesiunii se prelungeste incepind cu data de 1.02.2022 pina la data de 1.02.2029
Art.2 Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr.1/1.02.2005,asa cum a fost
modificat prin actele aditionale nr.____/________ ,nr.___/________sunt si ramin in vigoare

CONCEDENT,
COMUNA BAIA DE CRIS
prin

CONCESIONAR,
C.MI.DR.PRUNDARU CECILIA-VALENTINA

PRIMAR
GORCEA MIHAIU-LIVIU
PREȘEDINTE DE SEDINTA
LEUCIAN ACXENTE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
RUSU LUCIA
BAIA DE CRIS 31.01.2022

Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______ voturi
Adoptată prin vot deschis
Voturi pentru __________
Voturi împotrivă________
Abţineri _______________
CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,DUPĂ SEMNĂTURA
PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL
NR.______/_____________
Nr.
Operaţiuni efectuate
crt.

Data ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze
procedura

0

1

2

3

1

Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a
făcut, prin vot deschis, cu majoritate:
□ simplă

□ absolută

□ calificată

Art.5 lit. ee)

Art.5 lit. cc)

Art.5 lit. dd)

Voturi pentru:___

Voturi pentru:___

Voturi pentru:___

______/__/_____

Voturi împotrivă:__ Voturi împotrivă:__ Voturi împotrivă:__
Abţineri:___

Abţineri:___

Abţineri:___

Nu a votat:____

Nu a votat:____

Nu a votat:____

2

Comunicarea către primar

______/__/_____

3

Comunicarea către prefectul judeţului

______/__/_____

4

Aducerea la cunoştinţa publică

______/__/_____

5

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ______/__/_____

6

Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte
juridice, după caz

______/__/_____

