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                                                                         HOTĂRÂREA NR. 55                                                
                                                                          din 18.04.2019                                 

privind aprobarea încheierii unui act adițional la  Contractul de concesiune  nr. 7685/24.05.2017 
încheiat cu DR. ANGYAL-PATAKI EDITH-CRISTINA, medic titular al C.M.M.F. DR.  ANGYAL-PATAKI 

EDITH-CRISTINA 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de 18 aprilie 
2019; 

Având în vedere cererea formulată de dr. Angyal-Pataki Edith-Cristina, reprezentantul legal al Cabinetului 
Medical de Medicină de Familie dr. Angyal-Pataki Edith-Cristina, înregistrată sub nr. 6097/17.04.2019, Expunerea 
de motive nr. 6107/2019 a Primarului oraşului Șimleu Silvaniei, Raportul de specialitate nr. 6108/2019 al Biroului 
cadastru, Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, turism, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură, Avizul 
Comisiei  pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie 
pentru copii, tineret şi sport și Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii 
şi liniştii publice, respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor  ale  Consiliului Local; 
 În baza prevederilor art. 391 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 53 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia 
de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului comun al M.S. și M.A.I. nr. 946/2004 
pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 
884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale şi ale art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. 
b, alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 3 și art. 123 alin. 1  din Legea nr. 215/2001; 
 În temeiul art. 45 alin. 3 și art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                 HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de concesiune nr. 7685/24.05.2017, încheiat 
cu DR. ANGYAL-PATAKI EDITH-CRISTINA, medic titular al C.M.M.F. Dr. Angyal-Pataki Edith-Cristina, care va 
avea ca obiect următoarea clauză contractuală:  

− modificarea denumirii concesionarului din ”DR. ANGYAL-PATAKI EDITH-CRISTINA” în ”CABINETUL 
MEDICAL DE MEDICINĂ DE FAMILIE - DR. ANGYAL-PATAKI EDITH-CRISTINA” 

 Art.2. Se împuternicește Primarul orașului Șimleu Silvaniei, dl. SEPTIMIU-CĂTĂLIN ȚURCAȘ, să încheie 
și să semneze Actul adițional la Contractul de concesiune nr. 7685/24.05.2017  încheiat cu DR. ANGYAL-PATAKI 
EDITH-CRISTINA, medic titular al C.M.M.F. Dr. Angyal-Pataki Edith-Cristina. 
 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare.  
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu Silvaniei, 
Biroul cadastru și Direcția Economică.  
 Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

  - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
  - Prefectul Judeţului Sălaj; 

                            - Direcția Economică;  
                            - Biroul cadastru; 
    - C.M.M.F. DR. ANGYAL-PATAKI EDITH-CRISTINA; 
                           - dosar hotărâri.                                                            
 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                    LAZAR IOAN-RADU                                                                 SECRETAR DELEGAT,  


