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PROIECT DE HOTĂRÂRE      NR.   87   / 2019 

Privind prelungirea duratei contractului de concesiune  nr.3633/30.12.2004 , încheiat 
între Consiliul Local al comunei  Cicârlău   si CMI Dr. Holczmann Magdalena  

 
Primarul  comunei  Cicârlău , judetul Maramures, , analizând temeiurile juridice, 

respectiv prevederile: 
a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare;  
 d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia 

publică;  
e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativa  pentru eleborarea actelor 

administrative ;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
g) Legea  contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare; 

           h) art. 136 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;  
    
Luând act de : 

-   Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Comunei Cicârlău, referatul de 

aprobare al  proiectului nr.7670/2019, raportul compartimentului de resort nr.7671 /2019  si 

referatul compartimentului  juridic nr.7672 /2019 și avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Cicârlău;  

- Cererea doamnei dr. Holczmann  Magdalena  nr. 7193/02.12.2019 prin care solicită 

prelungirea  duratei contractului de concesiune  , conform prevederilor  art.3.1. din contract 

potrivit  căroia contractul poate fi prelungit ,  dar fără a depăsi  49 de ani  si potrivit  art.13 

pc.1 conform căruia  orice modificare  a contractului  să se facă prin acordul de vointă a 

părtilor.  

În temeiul: HG nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete 

medicale,  Legea nr. 95/2006 republicată  privind reforma in domeniul sănătătii, art. 108, art. 

129, alin 1 si alin 2, lit c, alin 6, lit a, art. 297, alin 1, lit b  art. 139, alin.3, lit g , 196, alin 1, lit. a 

din OUG nr. 57/2019, Codul administrativ, cu completarile ulterioare  
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PROPUN   
Art. 1 Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr. nr.3633/30.12.2004 

încheiat între Consiliul Local al comunei Cicârlău  si CMI Dr. Holczmann Magdalena , 
având ca obiect exploatarea spatiului ( cabinet medical  si apatii aferente, necesar pentru  
desfăsurarea activității)  situat în comuna Cicârlău, sat Cicârlău,  str. Unirii nr.14/4   pe o 
perioadă de 5 ani , respectiv până la data de  29.12.2024. 

Art. 2 Se aprobă   actul aditional  nr.  7193/2019 la contractul de concesiune nr. 
3633/30.12.2004.  

 
Art. 3 -Prezenta hotărâre se comunică: 

              - Instituției Prefectului judeţului Maramureş, pentru exercitarea controlului cu privire 
la legalitate 
             - Primarului comunei Cicârlău  

  -  Compartimentului contabil 
  -  Compartimentului achizitii publice si implementare proiecte 
  -  Compartimentului juridic  
  -  Dr. Holczmann Magdalena  

   -  Secretarului general  al comunei Cicârlău pentru aducere la cunostiintă publică 
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