ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357
tel/fax:0265-328.112; 328.212,
e-mail: secretar@primariaungheni.ro
HOTĂRÂREA NR. 6
Din 18 martie 2014
privind modificarea Articolului nr. 3 din Hotararea Consiliului nr.59/26.11.2013
privind stabilirea nivelului minim al redeventei pentru concesionarea spatiilor cu destinatie de
cabinete medicale potrivit H.G. nr.884/2004

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 18 martie 2014,
Avand in vedere Expunerea de motive nr. 1458/10.03.2014 prezentata de Primarul orasului
Ungheni, Raportul de specialitate nr. 1459/10.03.2014 intocmit de Serviciul Financiar-Contabilitate
din cadrul Primariei orasului Ungheni,
Văzând proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni şi avizat favorabil de
comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism și nefavorabil de către comisia de specialitate juridică și de disciplină, protecție mediu și
turism din cadrul Consiliului local Ungheni,
Luand in considerare cererea nr. 15412/03.02.2014 a numitilor Dr. Nagy Suteu Elena, Dr.
Pap Martha, Dr. Negrea Iulian Marcel, medici de familie, Dr. Mucenic Cristian (reprezentant legal
al SC. COSAMEXT SRL Tg Mures) si Dr. Bucsa Maria Monica, medic stomatolog,
In conformitate cu prevederile art.4, alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 884/2004 privind
concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale,
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, coroborat cu alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1,
lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Articolul. 3 din Hotararea Consiliului Local nr.59/26.11.2013 privind stabilirea
nivelului minim al redeventei pentru concesionarea spatiilor cu destinatie de cabinete medicale se
modifica dupa cum urmeaza:
„Plata redeventei sa se faca in al treilea trimestru al anului respectiv, pana la data de 30
septembrie.”
Art.2. Contractele de concesiune incheiate de Orasul Ungheni cu titularii cabinetelor
medicale se vor modifica corespunzator, prin Act aditional.
Art.3.

Se imputerniceste Primarul orasului Ungheni sa semneze Actele aditionale

mentionate la art.2, in numele si pentru orasul Ungheni.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica:
-

Institutiei Prefectului judetului Mures,

-

Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,

-

Serviciului financiar contabil din cadrul Primariei orasului Ungheni,

-

titularilor cererii,

- Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni.

Adoptată în Ungheni, la data de 18 martie 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
TRIF IOAN
________________________

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COVRIG DANIELA
________________________

