ROMÂNIA
JUDEłUL SUCEAVA
COMUNA HÂRTOP

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind prelungirea duratei contractului de închiriere a unui spaŃiu din domeniul public, in care îşi
desfăşoară activitatea cabinetul medical individual familial
Consiliul local al comunei Hârtop, judeŃul Suceava;
Având in vedere :
- expunerea de motive prezentată de primarul comunei Hârtop dl. Grădinariu Toader înregistrată cu nr. 2183
din 5.06.2013;

- raportul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.2184 din
5.06.2013;

- cererea înaintată de d-na dr. Velicu Manuela înregistrată la Primăria comunei Hârtop cu
nr.2189/5.06.2013;
- raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanŃe,
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodărire comunală, protecŃia
mediului;
- raportul de avizare al Comisiei pentru învăŃământ, sănătate si familie, munca şi protecŃie sociala,
activităŃi social-culturale, culte, protecŃie copii, turism si sport ;
- dispoziŃiile art.14, din Legii nr.213/l998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia cu
modificările si completările ulterioare;
- In temeiul dispoziŃiilor art. 36 alin.(2) litera “c”, alin 5, lit „a”, alin. 6, lit. „a”, pct 3, art. 45 si art 123 alin.
(1), din Legea 215/2001 a administraŃiei publice locale republicata,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aproba prelungirea duratei contractului de inchiriere a unui spatiu din domeniul
public, in care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical individual familial dr. Velicu Manuela, conform
actului adiŃional prezentat in anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare.
(2) Se imputerniceste dl Grădinariu Toader – primarul comunei pentru a semna actul
adiŃional.
Art.2. Primarul comunei Hârtop, si compartimentul financiar contabil vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri .
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinŃă publica prin grija secretarului comunei.
Preşedinte de şedinŃa,
HreŃcanu Ion
Hârtop 27.06. 2013
Nr. 20

Contrasemnează :
Secretar comună,
Elena COSTAN

Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 21 din 27.06.2013

ACT ADIłIONAL LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE
I. PĂRłILE CONTRACTANTE
Consiliul Local al comunei Hartop cu sediul in comuna Hartop, judetul Suceava, reprezentat prin
Grădinariu Toader – primar, în calitate de PROPRIETAR
si
Cabinet Medical Individual Medicină de Familie DR. VELICU MANUELA LUMINIłA
reprezentat prin dr. Velicu Manuela LuminiŃa în calitate de CHIRIAŞ au încheiat prezentul act adiŃional la
contractul de închiriere
III DURATA
Art 3 din contractul de inchiriere incheiat la data 29.06.2009 va avea următorul cuprins:
„Durata închirierii este de 1 an, cu începere de la data de 01.07.2013 până la data de 01.07.2014;
Redactat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.
Data semnarii .......................................

PROPRIETAR,
CONSILIUL LOCAL HARTOP
Reprezentant legal
Primar,
Grădinariu Toader

CHIRIAS,
CMIMF DR VELICU MANUELA
Reprezentant legal
Dr. Velicu Manuela

