ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 36/30.03.2016
privind schimbarea locatiei spatiului cu destinatia de cabinet medical individual dr. Jurja Nicolae,
ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1262/01.03.2013
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei si avizul comisiei
de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Ţinând cont de:
- prevederile art. 9, alin. 1, lit. „h” si „i” din contractul de concesiune nr. 1262/01.03.2013
intre Consiliul Local Frecatei si Cabinet Medical dr. Jurja Nicolae;
- HCL nr. 67/08.11.2012 pentru concesionarea fără licitaţie publică a spaţiilor medicale din
cadrul imobilelor Dispensar Uman Cataloi, Dispensar Uman Frecăţei, Punct Sanitar Uman Poşta şi
Cămin Cultural Teliţa.
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. (c), alin. (5), lit. (b), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. (b),
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. Se aproba schimbarea locatiei spatiului din localitatea Frecatei, cu destinatia de C.M.I. dr.
Jurja Nicolae, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1262/01.03.2013, conform
urmatoarelor date:
- Locatie: sat Frecatei, str. Principala, nr. 61, bloc 1, sc. A, ap. 1, camera 3 si 4 , S = 17,96 m.p.,
conform planului de situatie, anexat la prezenta hotarare;
- Regim juridic: domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, conform H.C.L. nr.
09/28.01.2016;
- Regim economic: - destinatie actuala: liber de sarcini;
- destinatie propusa: cabinet medical individual.
- redeventa: pentru satul Frecatei, redeventa se va mentine la nivelul stabilit in contractul ce
concesiune nr. 1262/01.03.2013, indiferent daca suprafata se micsoreaza sau se mareste.
Art. 2. Contractul de concesiune nr. 1262/01.03.2013, va fi modificat prin perfectarea unui act
aditional, conform prezentei hotarari.
Art. 3. Se imputerniceste primarul comunei Frecatei sa semneze actul aditional la contractul de
concesiune conform prevederilor prezentei hotarari.
Art. 4. Publicitatea prezentei hotărâri se va asigura prin afișare si comunicare organelor si
persoanelor interesate.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 11
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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