
ROMÂNIA
JUDEŢUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL SEGARCEA

HOTĂRÂRE
Privind prelungirea contractului de concesiune nr. 31/24.12.2004

Consiliul Local Segarcea convocat în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019;
Având în vedere:
- referatul compartimentului de specialitate nr. (O /2019 prin care se propune

prelungirea contractului de concesiune nr. 31/24.12.2004;
- cererea înregistrată sub nr. 8829/07.11.2019, formulată de dr Biîlă Viorica,

reprezentant legal al CIMF DR. BÎLĂ VIORICA;
-referatul Serviciului bugetfinanțe contabilitate impozite și taxe locale înregistrat sub

NT, SAT /2019; ,

- expunerea de motive înregistrată sub nr. 7% /2019;
În considerarea prevederilor HG nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu

destinaţia de cabinete medicale.
În temeiul prevederii art. 108, litera b), art 129, alin. (2) litera c), alin. (6) litera b), art.

140, art. 196, alin. (1) litera a), art. 197, art. 242 alin. (1), art. 243 alin. (1) litera a)și b) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

În temeiul prevederii art. 362 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă prelungirea duratei contractuale prevăzută în Contractul de
concesiune nr. 31/24.12.2004, pentru concesionarea spațiului în suprafața de 41,00 mp
situat în orașul Segarcea, str. Unirii, nr. 41, cu o perioadă de 7(șapte) aniși 6 (șase) luni,
care reprezintă jumătate din durata inițială a acestuia, în vederea desfășurării activității de
medicină de familie.

Art. 2 — Redevența concesiunii este în sumă de 0,36 euro/mp/lună.
Art. 3 - Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

Art. 4- Se împuternicește Primarul Orasului Segarcea să încheie și să semneze actul
adițional privind prelungirea duratei prevăzută în contractul de concesiune nr.
31/24.12.2004.

Art. 5 - Prezenta hotărâre va fi comunicată domnului Primar al Orașului Segarcea,
Beneliciarului, Serviciului buget finanțe contabilitate impozite și taxe locale, Serviciului
Urbanism și Direcţiei Administrative.

Art. 6 - Primarul Orașului Segarcea prin aparatul de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 - Prin grija Secretarului General al Orașului Segarcea prezenta hotărâre vafi
comunicată către Instituţia Prefectului Dolj în vederea verificării legalității.
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