
 

ROMÂNIA         

JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     

ORAŞUL ISACCEA 

 CONSILIUL LOCAL 

 HOTĂRÂREA NR.116 

Privind prelungirea termenului de valabilitate al unor contracte de închiriere având ca obiect 

spații cu destinație medicală 

 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 

30.09.2019, legal constituită, fiind prezenţi un număr de 13  consilieri locali; 

Văzând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.27/18.09.2019 al inițiatorului – 

Primar, Moraru Anastase, raportul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina 

în Construcții nr.10388/19.09.2019,  cererile nr.9407/28.08.2019 și nr.9520/30.08.2019 și contractile 

de închiriere cuprinse în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre; 

În conformitate cu prevederile: 

-  Art.129, alin.2, lit.c, alin.7 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- Codului civil; 

- O.G. nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată; 

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

In temeiul art. 139,alin.3 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1.(1) Se aprobă  prelungirea termenului prevăzut în contractele de închiriere, conform 

anexei parte integrantă din prezenta hotărâre;  

 (2) Modificarea contractelor de închiriere se face prin act adițional semnat în numele 

și pentru locator de către primarul orașului Isaccea, care se împuternicește în acest sens. 

Art. 2. Se aprobă modificarea art.1 din contractul nr.10.109/01.11.2012 încheiat între orașul 

Isaccea și Cabinet Medical Individual Rădulescu S.Dinu, care va avea următorul conținut: 

”Locatorul asigură locatarului folosința spațiului cu destinația de PUNCT SANITAR, în 

suprafață construită de 77 mp, situat în orașul Isaccea, loc.componentă Revărsarea, str.Victoriei, 

nr.77, T17, Cc 286, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea” 

În loc de :  

”Locatorul asigură locatarului folosința spațiului cu destinația de PUNCT SANITAR, în 

suprafață construită de 77 mp, situat în intravilanul orașului Isaccea, T17, Cc 286, str.Victoriei, 

nr.77,  aparținând domeniului privat al orașului Isaccea conform H.C.L. nr.19/31.08.2012.” 

Art. 3. Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotararii autoritatilor interesate 

pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
Nr.voturi necesare(majoritate absolută) 10 

Nr.total voturi exprimate 13 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 13 

Nr.abtineri 0 

 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

             CONSILIER LOCAL                           SECRETAR ORAŞ, 

           

         SIMION RALUCA ELENA            MORARU  LOREDANA 

 

 


