
 

 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

COMUNA SANTAMARIA-ORLEA 

CONSILIUL LOCAL 

337440,Santamaria-Orlea,nr.130,tel/fax 0254770630/777310 , E-mail primariasintamariaorlea@yahoo.com 

   

HOTARAREA  NR. 49/2020 

privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune nr. 1685/01.07.2005 si 1686/01.07.2005 

avand ca obiect imobilul proprietatea privata a comunei Santamaria-Orlea inscris in CF nr.60720, in 

care functioneaza cabinetele medicale “ CMI CONSULTMED” respectiv “CMI CONSULTMED 2” 
 

                Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta ordinara 

din data de 29.05.2020; 

Analizand Proiectul de hotarare nr. 49/2020 si Referatul de aprobare nr. 49/27.05.2020  

intocmit de catre primarului comunei Santamaria-Orlea din care reiese necesitatea si oprtunitatea 

adoptarii unei hotarari privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune nr. 1685/01.07.2005 

si 1686/01.07.2005avand ca obiect imobilul proprietatea privata a comunei Santamaria-Orlea inscris 

in CF nr.60720, in care functioneaza cabinetele medicale “ CMI CONSULTMED” respectiv “CMI 

CONSULTMED 2”; 

Avand in vedere raportul nr. 49/27.05.2020 al Compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului propriu al Primarului comunei Santamaria-Orlea, avizul comisiei de specialitate a CL 

pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si 

protectie sociala inregistrat in registrulspecial nr. 34/29.05.2020, 

 Vazand: 

- solicitarile nr.1/22.05.2020 si 2/22.05.2020 inregistrate sub nr. 2357/22.05.2020, respectiv 

2358/22.05.2020, formulate de catre cabinetele medicale “CONSULTMED” respectiv 

“CONSULTMED 2” privind prelungirea contractelor de concesiune pentru spatiile in care 

functioneaza cabinetele medicale; 

- contractele de concesiune nr. 1685/01.07.2005 si 1686/01.07.2005 avand ca obiect imobilul 

proprietatea privata a comunei Santamaria-Orlea, in care functioneaza cabinetele medicale 

“CONSULTMED” respectiv “CONSULTMED 2”,  

Luand in considerare prevederile HG nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu 

destinatia de cabinete medicale, ale art.971 si urmatoarele din Codul Civil; 

In temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. 1 si 3, lit. g, 

coroborat cu art. 5, lit. cc, art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), 

art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare,   

H O T A R A S T E : 

 

           Art. 1 Se aprobă prelungirea contractului de concesiune nr. 1685/01.07.2005 incheiat intre 

Consiliul Local al comunei Santamaria-Orlea si Dr. Ratiu Nina, titular al cabinetului medical „CMI 

CONSULTMED 2”, avand ca obiect suprafata de 31,04 mp din imobilul proprietatea privata a 

comunei Santamaria-Orlea inscris in CF nr.60720, in care functioneaza cabinetul medical “CMI 

CONSULTMED 2”, pentru o durata de 7 ani si 6 luni, respectiv pana la 31.12.2027, in aceleasi 

conditii contractuale prevazute in contractul initial modificat prin actele aditionale nr.1 si 2.  

Art. 2 Se aprobă prelungirea contractului de concesiune nr. 1686/01.07.2005 incheiat intre 

Consiliul Local al comunei Santamaria-Orlea si Dr. Andreai Mariana, titular al cabinetului medical 

„CMI CONSULTMED”, avand ca obiect suprafata de 34,72 mp din imobilul proprietatea privata a 

comunei Santamaria-Orlea inscris in CF nr.60720, in care functioneaza cabinetul medical “CMI 

CONSULTMED 2”, pentru o durata de 7 ani si 6 luni, respectiv pana la 31.12.2027, in aceleasi 

conditii contractuale prevazute in contractul initial modificat prin actele aditionale nr.1 si 2. 

Art. 3 Se imputerniceste primarul comunei sa semneze in numele consiliului local actele 

aditionale de prelungire a contractelor mentionate la art.1 si 2. 

 

 



 

 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 

privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, 

Secţia Contencios administrativ şi fiscal. 

           Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului 

comunei Santamaria-Orlea,  Cabinetelor medicale mentionate, se va afisa la avizier si se va  publica  

pe site-ul institutiei. 

 

 

Santamaria-Orlea, la 29.05.2020 

 

 

 

                                                                                                 CONTRASEMNEAZA   

          PRESEDINTE DE SEDINTA                         SECRETAR GENERAL UAT, 

             NALATAN ILIE ALIN                                            BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

 
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (7 consilieri) Adoptata prin vot deschis. 

Total consilieri în funcţie: 13 

Consilieri prezenţi: 13, Pentru: 13, Impotrivă: 0,Abţineri: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


