ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.14/27.02.2012
privind încetarea contractului de concesiune nr.19 din 06.01.2005
Consiliul local al orasului Baia de Arieş, judeţul Alba, întrunit în şedintă orinară;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primar cu privire la încetarea
Contractului de Concesiune nr.18 din 06.01.2005, adresa nr.5963 din 30.12.2011, intocmită de
medicul de familie Duţă Simona Mioara, prin care renunţă la spaţiul concesionat întrucât nu mai
îndeplineşte condiţiile sanitare de funcţionare pentru cabinet, „Medic Familie Duţă Simona
Mioara”; raportul de specialitate nr.685 din 22.02.2012 al Compartimentului juridic, raportul de
avizare al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;
Având în vedere prevederile art.57 lit.e din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata
prin Legea nr.22/2007, a Hotărârii nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de
cabinete medicale cât şi a prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 şi ale art.115 alin 1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :
Art.1.Începând cu data de 01.01 .2012, se aprobă încetarea Contractului de Concesiune
nr.19 din 06.01.2005, al spaţiului situat în Baia de Arieş str.22 Decembrie nr.44,jud.Alba, încheiat
între Consiliul Local al oraşului Baia de Arieş – concedent şi medicul de familie dr.Duţă Simona
Mioara – concesionar, prin renunţare conform art.8.1 lit.e din contractul de concesiune.
Art.2. Primarul orasului Baia de Aries , prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Biroului urbanism;
Compartimentului juridic;
Serviciului financiar contabil;
D-nei Duţă Simona.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate,
din numărul de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi .

Preşedinte de şedinţă,
Cons.Pandor Traian

Contrasemnează secretar,
Nemeş Delia

