
 R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A

    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUDIȚI

H O T A R A R E

privind  aprobarea actului adițional  la contractul de concesiune  din 1.02.2006 încheiat între Consiliul local Sudiți și  
Cabinet medical indiv.  Surugiu Laurenția Sudiți

Consiliul local al  comunei Suditi judetul Ialomita,
Examinînd:
Expunerea de motive a primarului comunei, la proiectul de hotărîre privind aprobarea actului adițional la 

contractul de concesiune  din 1.02.2006 încheiat între Consiliul local Sudiți și  Cabinet medical indiv.  Surugiu 
Laurenția Sudiți pentru  spațiul din clădirea Dispensar uman, aparținînd domeniului public,
Contractul de concesiune  din 01.02.2006 încheiat între Primăria comunei Sudiți și d-na Surugiu Laurenția, 
reprezentant CMI Surugiu Laurenția Sudiți, 

Raportul compartimentului financiar contabil,
Planul de amplasament  cuprinzînd suprafața concesionată, întocmită de Viceprimarul comunei,
 Raportul  de avizare al comisiei de specialitate nr.1:Agricultura,activitati economico-finaniare,amenajarea 

teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism din cadrul Consiliului local Suditi;

In conformitate cu:
Prevederile art.  3 alin.(4) și art.14  din legea  nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publicăși regimul juridic al 
acestora;
Prevederile   art.5, alin.(1)  din HG  nr. 884 /2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale,

În temeiul:
Prevederilor  art. 36 alin. (1), (5)  lit. a art. 45 și 123 alin.(1)  din legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ,adoptă prezenta  :
HOTARARE

Art.1  .-(1) Se  aprobă   actul  adițional  la contractul de concesiune  încheiat în data de 1.02.2006 între Consiliul 
local Sudiți și  Cabinet medical indiv.  Surugiu Laurenția Sudiți ,pentru  suprafața de 29,36 mp din clădirea Dispensar 
uman, aparținînd domeniului public,prezentat în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta  hotărîre.

(2) Redevența este de 4,34 lei/mp/lună.
(3) Durata actului adițuional este de 5 ani .

Art.2.- Prezenta hotarare se comunică Instituției Prefectului pentru controlul legalității, Primarului comunei 
pentru asigurarea aducerii la îndeplinire prin compartimentele de specialitate ,și se aduce la cunoștință publică prin 
afișare pe site-ul wwwprimariasuditi.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER GIUGLAN RADU

L.S.________________________

Contrasemnează ,
Secretarul comunei,VASILE IOANA

Adoptată la Sudiţi,
Astăzi, 26.05.2016
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