
CONSILIUL LOCAL ALUTru
JUDETUL VALCEA ..-i1

HOTARAREA NR. 57

Privitoare la: modificarea att l.2 din contractul de concesiune nr. 4,579

din 22.05.2014 qi aprobarea stabilirii cuantumului redeven{ei pentru
Cabinetul Medical Individual dr. Boiangiu Ionela-Flavia

Consiliul Local Alunu, Judeful V61cea, intrunit in qedinld ordinard

din data de 29.07.2020Ia care participd un num6r de 13 consilieri locali din
totalul de 13 consilieri locali in funcfie;

Avdnd in vedere HotirArea Consiliului Local Alunu nr. 46 din

25.06.2020, prin care domnul Manea Dumitru a fost ales pregedintele

gedinlei pentru o perioadd de 3 luni;
AvAnd in vedere :

- cererea d-nei dr. Boiangiu Ionela-Flavi4 medic stomatolog la CMI
dr. Boiangiu lonela-Flavia, inregistrati sub nr. 8813 din 24.06.2020, prin
care soliciti stabilirea cuantumului redeven{ei pentru Cabinetul Medical
Individual dr. Boiangiu Ionela-Flavi4 incheiat inffe Primdria comunei

Alunu gi dr. Boiangiu Ionela-Flavia;
- referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Alunu, judeful

Valce4 inregistrat sub nr. 9611 din 22.07 .2020;
Avdnd in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului

Local Alunu, Judeful Vdlcea;

TinanA seama de raportul de avizare sub aspectul legalit5{ii a proiectului
de hotirdre intocmit de secretarul comunei;

in conformitate cu prevederile art. 4 din H.G nr. 88412004 privind
concesionarea unor spatii cu destinatie de cabinete medicale;

in temeiul art. 196 atin. (1), lit. ,,a" din OUG nr. 5712019, privind Codul
Administrativ, cu un numdr de 13 voturi pentru, adoptd urmdtoarea:

HOTARARE

Art.l. Se aprobd modificarea art. 1.2 din contractul de concesiune nr.
4579 din22.05.2014, din dr. Uddleanu Ionela-Flavia in dr. Boiangiu lonela-
Flavia.

Art.2. Se aprobd stabilirea cuantumului redevenlei de l,2l ewolmp/an,
pentru CMI dr. Boiangiu Ionela-Flavia, concesionat potrivit prevederilor H.G.
nr.88412004.

Art.3. Cuantumul redeven{ei se-stabilegte pentru perioada cuprinsi



-

intrp 23.05.2020-22.,05.2021, prin act adilional, care face parte integranti
din prezenta hotirdre. ^s

Att.4. Plata redevenfei se va face in lei la cursul euro stabilit de Banca
Na{ionald a Romdniei la data achitdrii.

Art.s. Se imputernicegte primarul comunei Alunu s[ semneze actul
adilional de modificare a contractului de concesiune.

Art.6. Primarul comunei Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local
ariupra modului de indeplinire.

Art.7. Prezenta hotarare va fi comunicata: Institufiei Prefectului -Judetul

Valce4 pentru exercitarea controlului legalitatii, primarului comunei Alunu,
compartimentului contabilitate gi inspecfie fiscal5 din cadrul Primdriei comunei
Alunu qi dr. Boiangiu Ionela-Flavia.

Alunu la:
,9.97.;;0'20

Contrasemneaza,
Secretar general comund,

Boeangiu Luminila

Opinie pentru necontrasemnarea
pentnr legalitate

Preqedinte de qedin!4,
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