
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   
CEICA 

 
                                                                                          

          Privind aprobarea actului adi
1074/02/06/2015 a unui spatiu pentru functionarea unui Cabinet medi cal Individual  
incheiat intre Consiliul local al comunei Ceica,rep rezentat prin primarul comunei 

Ceica,d-na Șovre Ana Livia 

 În baza prevederilor art. 4 
modificarile si completarile ulterioare care prevede ca dupa primii 5(cinci)ani nivelul 
minim al redeventei  se va stabili de catre concedent pornind de la pretul pietei,sub care 
redeventa nu poate fi acceptata,

            Văzând art. 1 din HCL
concesionarea cabinetului medical din localitatea C
nei  Hora Delia Cristina –medic de familie, valoarea redeventei pentru concesionarea 
cabinetului medical se stabileste la  1euro/mp. anual în primii 5(cini) ani ,dup
redevența va fi stabilită la nivelul pie

            Având în vedere Referatul de aprobare 
prezentat de catre doamna 
propune aprobarea actului adi
1074/02/06/2015 a unui spatiu pentru functionarea unui Cabinet medical Individual  
incheiat intre Consiliul local al comunei Ceica,
redevența se stabilește la pre

               Văzând raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Ceica și de raportul de avizare al comisiilor de specialitate din 
cadrul Consiliului local al comunei Ceica ,

     În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicata  în anul 2010,

 

           Văzând  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local ,

UL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI    

România,  jud.Bihor
Ceica,Str.Principal

Tel.și fax 0259/324464
www.ceica.ro

primaria.ceica@cjbihor.ro

                                                                                          CUI

 H O T Ă R Â R E 

 

Privind aprobarea actului adi țional nr.1 la   Contractul de concesiune nr. 
a unui spatiu pentru functionarea unui Cabinet medi cal Individual  

incheiat intre Consiliul local al comunei Ceica,rep rezentat prin primarul comunei 
ovre Ana Livia și d -na dr.Hora Delia Cristina - medic de familie.

În baza prevederilor art. 4 alin. 3 Hotararea Guvernului nr.884/2004 cu 
modificarile si completarile ulterioare care prevede ca dupa primii 5(cinci)ani nivelul 
minim al redeventei  se va stabili de catre concedent pornind de la pretul pietei,sub care 
redeventa nu poate fi acceptata, 

zând art. 1 din HCL 36 din 29  mai    2015 prin care s-a aprobat 
concesionarea cabinetului medical din localitatea Ceica  pe  o perioad

medic de familie, valoarea redeventei pentru concesionarea 
etului medical se stabileste la  1euro/mp. anual în primii 5(cini) ani ,dup

 la nivelul piețe, 

Referatul de aprobare  la  Proiectul de hotarare initiat 
a Șovre Ana Livia – primarul comunei Ceica, prin care 

aprobarea actului adițional nr.1 la   Contractul de concesiune nr. 
a unui spatiu pentru functionarea unui Cabinet medical Individual  

incheiat intre Consiliul local al comunei Ceica,datorită faptului că după
te la prețul pietei, 

zând raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al 
și de raportul de avizare al comisiilor de specialitate din 

liului local al comunei Ceica , 

În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicata  în anul 2010, 

zând  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local ,

România,  jud.Bihor  
Ceica,Str.Principal ă, nr.67 

și fax 0259/324464  
www.ceica.ro  

primaria.ceica@cjbihor.ro  

CUI-4784210 

Contractul de concesiune nr. 
a unui spatiu pentru functionarea unui Cabinet medi cal Individual  

incheiat intre Consiliul local al comunei Ceica,rep rezentat prin primarul comunei 
medic de familie.  

alin. 3 Hotararea Guvernului nr.884/2004 cu 
modificarile si completarile ulterioare care prevede ca dupa primii 5(cinci)ani nivelul 
minim al redeventei  se va stabili de catre concedent pornind de la pretul pietei,sub care 

a aprobat 
pe  o perioadă de 30 de ani d-

medic de familie, valoarea redeventei pentru concesionarea 
etului medical se stabileste la  1euro/mp. anual în primii 5(cini) ani ,după care 

la  Proiectul de hotarare initiat și 
primarul comunei Ceica, prin care 

ional nr.1 la   Contractul de concesiune nr. 
a unui spatiu pentru functionarea unui Cabinet medical Individual  

ă după cinci ani 

zând raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al 
i de raportul de avizare al comisiilor de specialitate din 

În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

zând  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local , 



          În baza  prevederilor  art.129 ,alin.(1), lit. și alin.(2) lit. “c”, şi alin.(6) lit.”a și b 
art.139,alin.3,lit.d,art.196,alin.1,lit.a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

  Consiliul local al comunei Ceica, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art. 1. Se aprobă actul  adițional nr.1 la   Contractul de concesiune nr. 
1074/02/06/2015 a unui spatiu pentru functionarea unui Cabinet medical Individual  
dr.Hora Delia Cristina  incheiat intre Consiliul local al comunei Ceica,reprezentat prin 
primarul comunei Ceica d-na Șovre Ana Livia și  CMI  dr.Hora Delia Cristina -medic de 
familie,la suma de 4  euro/mp. 

 Art.2.  Prezenta hotarare se comunica cu : 

- Institutia Prefectului judetului Bihor, 

- Cabinet medical dr. Hora Delia Cristina   

- Birou financiar contabil 

 

 

       Preşedinte de şedin ţă                                               Cont rasemneaz ă 

                                                                                   Secretar general al  comunei 

 Mihu ț Florin Dorel                                                                 Dorel Octavian Goldea  

 

 

 

 Nr.38 din  25 iunie  2020.                                                      Consilieri Total  – 1 3  

                                                                                   Nr.consilieri preze nţi -  13 

      Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru  
 

 


