ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL VĂRGATA
H O T Ă R Â R E A NR.26.
31 iulie 2013.
privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la contractul de concesiune a imobilului
cu destinaţie de cabinet medical din comuna Vărgata
Consiliul Local al comunei Vărgata, judeţulMureş,
Având în vedere:
- expirarea duratei de 5 ani pentru care a fost stabilită redevența de 1,10
euro/mp/an/,
- prevederile Hotărârii Consiliului local nr.20 din 29. 09. 2004 cu
privire la concesionarea imobilului cu destinaţia de cabinet medical din comuna
Vărgata, satul Vărgata nr.2, judeţul Mureş,
- contractul de concesiune a spaţiului cu destinaţie de cabinet
medical nr.321909/29 septembrie 2004 încheiat cu domnul primar
ec. Balogh Istvan,
În conformitate cu prevederile:
- HG nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţie de
cabinete medicale;
- Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr.213/2001 privind proprietatea publică şi regimul juridic a
acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.10 și art 123 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin. 2 lit.c, alin. 5 lit. b, precum şi
art. 45 alin. 3 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată;
hotăreşte:
Art.1. Se aprobă Actul Adițional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 1909 din
29 septembrie 2004 pentru spatiul cu destinaţie de cabinet medical
Vărgata
Art.2. Se aprobă stabilirea redevenţei pentru spatiul cu
destinaţie de cabinet medical, la plafonul prevăzut în anexa nr. 1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.3. Se împuterniceşte primarul comunei Vărgata să semneze
actul adiţional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 1909 din 29
septembrie 2004
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată domnului ec. Balogh Istvan,
primarul comunei VărgataInstituției Prefectului Mureș și se aduce la cunoștință
publică.

Preşedintele şedinţei
Kilyen Csaba

Contrasemnează
Secretar
Marinescu Ilona

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL VĂRGATA
ACT ADIŢIONAL NR. 1.
La Contractul de concesiune nr. 1.909 /29.09.2004.
Părţile contractante:
Comuna Vărgata – județul Mureș cu sediul în satul Vărgata Str.
Principală nr.34/A
2 – Județul Mureș cod fiscal 4375879 cont bancar nr.
RO19TREZ47621300205XXXXX la Trezoreria Tg Mureș, telefon 0265
–588112, fax 0265 – 588016, reprezentată prin ec Balogh Istvan
primar şi Dobandi Ida contabil, în calitate de concedent pe de o
parte şi
Dr. Nyaradi Eniko-Elisabeta, domiciliată în Tg-Mureș, Str.Moldovei nr.
16/18 ; CNP 2580519301988, medic titular al Cabinetului medical
individual cu sediul social în comuna Vărgata, Str. Principală nr. 2
–Judeţul Mureș, înregistrat în Registrul unic al cabinetelor medicale
Mureș sub nr. 051375 din 27.07.1999, cod fiscal 19907567 cont
bancar nr. RO83RNCB0188034814820001 deschis la BCR Tg-Mureș,
în calitate de concesionar pe de altă parte.
Obiect : Concesionarea spaţiului in care funcţionează cabinetul medical
individual Dr. Nyaradi Eniko-Elisabeta, situat in comuna Vărgata,
Str.Principală nr. 2 – Judeţul Mureș, compus din 4 incăperi, avand suprafaţa
totală de 71,19 mp, identificat conform schiţei din Anexa nr. 1 la contractul de
concesiune.
Art.1. Urmare expirării termenului iniţial, conform prevederilor art.
4.2 din contract, se stabilește redevența începând cu data de 31 iulie
2013 .
Art.2. Se modifică art. 4.1 din contract şi se aplică actualizarea
valorii redevenţei, în raport cu preţul pieţei (art. 4.2 din contract).
Prin urmare redevenţa se stabileşte la 1,10 euro/mp/an.
Art.3. Celelalte clauze contractuale din Contractul de concesiune nr.
1909 din 29.09.2004, rămân nemodificate.

CONSILIUL LOCAL VĂRGATA
Prezentul Act aditional nr. 1 a fost încheiat în 2 exemplare
originale şi devine parte integrantă din contractul iniţial din
momentul semnării lui de către ambele părţi.

Concedent,
Consiliul Local Vărgata
PRIMAR
CONTABIL
Eniko-Elisabeta
ec. Balogh Istvan
Dobandi Ida
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Kilyen Csaba
Secertar

Concesionar,
Nyaradi

CONTRASEMNEAZĂ,
Marinescu Ilona

