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PROIECT 

 

 

HOTARARE 

privind prelungirea termenului contractul de concesiune  

nr. 652/19.01.2006 – concesionar CMI – dr. RUSE MARILENA 

 

 

Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în ședința din data de _______________,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare  prezentate de d-l primar 

Iulian-Constantin Soceanu , precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. 2; 

 Având în vedere : 

     - Contract de concesiune nr.652/19.01.2012, cu act aditional nr.7613/03.08.2012, 

8571/18.08.2014, 6577/19.06.2015 – concesionar CMI – dr. Ruse Marilena 

  -  Legea nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executarii 

lucrarilor de construire; 

    - cererea nr.19489/17.11.2020 a CMI – dr. Ruse Marilena; 

      Văzând prevederile art.129 alin.1, 2, lit."c" din OUG. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ 

 In temeiul prevederilor art.136,139,196 al O.G. nr.57/2019 privind Codul Adimistrativ, 

 

 HOTARASTE: 

 

 Art.1 – Se aproba prelungirea contractului de concesiune nr.652/19.01.2012, cu act aditional 

nr.7613/03.08.2012, 8571/18.08.2014, 6577/19.06.2015, 7792/30.05.2016 – concesionar CMI – dr. 

Ruse Marilena, avand ca obiect concesiune spatiu cu destinatie de cabinet medical, in suprafata de 

68,96 mp. - folosit in exclusivitate, situat in b-dul Victoriei nr.12, oras Techirghiol, pe o perioada de 

5 ani, incepand cu ziua urmatoare expirarii acestuia. 

 Art. 2 – Celelalte prevederi contractuale prevazute in contractual de concesiune nr. 

652/19.01.2012, cu act aditional nr.7613/03.08.2012, 8571/18.08.2014, 6577/19.06.2015, 

7792/30.05.2016, raman valabile. 

           Art.3 -  Secretarul general al oraşului va face publică hotărârea prin afişaj şi o va comunica 

persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire . 

  

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL, 

DR.JR. NICULINA PAROŞANU 
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Nr..................... din .............................. 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind prelungirea termenului Contractul de  

concesiune nr. 652/19.01.2006 – concesionar CMI DR. RUSE MARILENA 

 

 

 

 Prin cererea nr.19489/17.11.2020 a CMI – dr. Ruse Marilena – în calitate de chiriaş, se 

prelungirea termenului de închiriere a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical. 

 Contractul de închiriere nr. 652/19.01.2006 are ca obiect închirierea spaţiului din 

Techirghiol, b-dul Victoriei nr.12, oras Techirghiol, cu o suprafaţă de 68,96 mp. 

 Având în vedere ca durata închirierii şi ca urmare a faptului ca acest cabinet medical va 

funcţiona in continuare, propun prelungirea duratei contractului cu 5 ani. 

 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 
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Serviciul de Urbanism, Patrimoniu, Tehnic - Investitii  

Nr. 3656/17.02.2021 

 

 

 

Raport de specialitate privind prelungirea termenului contractul de concesiune nr.652/19.01.2006, 

cu act aditional nr.7613/03.08.2012, 8571/18.08.2014, 6577/19.06.2015, 7792/30.05.2016 – 

concesionar CMI – dr. RUSE MARILENA 

 

 

 

 Având în vedere : 

   - Contract de concesiune nr.652/19.01.2006, cu act aditional nr.7613/03.08.2012, 

8571/18.08.2014, 6577/19.06.2015 – concesionar CMI – dr. Ruse Marilena 

  -  Legea nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executarii 

lucrarilor de construire; 

 - cererea nr.19489/17.11.2020 a CMI – dr. Ruse Marilena; 

-prevederile art.129 alin.1, 2, lit."c" din OUG. nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

 

Se propune: 

aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.652/19.01.2006, cu act aditional 

nr.7613/03.08.2012, 8571/18.08.2014, 6577/19.06.2015, 7792/30.05.2016 – concesionar CMI – dr. 

Ruse Marilena, avand ca obiect concesiune spatiu cu destinatie de cabinet medical, in suprafata de 

68,96 mp. - folosit in exclusivitate, situat in b-dul Victoriei nr.12, oras Techirghiol, pe o perioada de 

5 ani, incepand cu ziua urmatoare expirarii acestuia. 

– Celelalte prevederi contractuale prevazute in contractul de concesiune nr. 652/19.01.2006, cu act 

aditional nr.7613/03.08.2012, 8571/18.08.2014, 6577/19.06.2015, 7792/30.05.2016, raman valabile. 

 

 

 

    

                     Arh. Sef,                                                          Intocmit, 

                 Ing. MARIUS JIFCU                                        Insp. Dumitrache Camelia 


