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                                                              HOTĂRÂREA NR. 31 
                                                                   din 30.04.2020  

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 4706  din 
28.04.2005  încheiat cu Dr. Sabo Octavia-Ștefania-Rodica 

 

 Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă în data de  30 aprilie 2020 
prin mijloace electronice; 
 Având în vedere cererea formulată de dr. Sabo Octavia-Ștefania-Rodica, înregistrată sub nr. 
4980/09.04.2020, prin care solicită prelungirea Contractului de concesiune nr. 4706/28.04.2005, având ca 
obiect concesionarea spațiului cu destinația de cabinet medical de neurologie, situat în clădirea Policlinicii 
vechi din str. Simion Bărnuțiu nr.2, Referatul de aprobare nr. 5500/2020 al Primarului oraşului Şimleu 
Silvaniei, Raportul de  specialitate nr. 5501/2020 al Biroului cadastru, Avizul Comisiei pentru amenajarea 
teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, realizarea lucrărilor publice, 
protecţia  mediului, turism, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură 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. 13.1 din Contractul de concesiune nr. 4706/28.04.2005, art. 129  alin. 2 lit. c, 
alin. 6 lit. b, art. 324  și art. 362 alin. 1 și 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. 3 lit. g  și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare,  

                  HOTĂRĂŞTE: 
          Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului de concesiune nr.4706/28.04.2005 încheiat cu Dr. SABO 
OCTAVIA-ȘTEFANIA-RODICA, prin încheierea unui act adiţional care va avea ca obiect prelungirea duratei 
contractului de concesiune cu 5 ani, începând cu data de 01.05.2020. 
 Art. 2. Se împuterniceşte Primarul oraşului Şimleu Silvaniei să încheie şi să semneze Actul adiţ ional 
la Contractul de  concesiune nr. 4706/28.04.2005 încheiat cu dr. SABO OCTAVIA-ȘTEFANIA-RODICA, care 
va avea ca obiect clauza contractuală prevăzută la art. 1. 
  Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului  Şimleu 
Silvaniei,  Biroul cadastru și Direcţia Economică. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările ulterioare.   
            Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                        - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
                        - Prefectul Judeţului Sălaj; 
                        - Direcţia Economică; 
                      - Biroul cadastru; 
                        - dr. Sabo Octavia-Ștefania-Rodica; 
                        - dosar hotărâri. 
 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ,  
                LAZAR IOAN-RADU                                          SECRETAR GENERAL DELEGAT,  
                                     ALINA-MARIANA PETHO 


