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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 8766 din 27.10.2004, așa cum a 

fost modificat prin Actele adiționale nr. 273/01.10.2009 și 411/01.11.2009, încheiat între 
orașul Aleșd și d-ul Alexa Ioan, reprezentant legal al SC Alexa Med SRL pentru spațiul cu 

destinația cabinet medical din cadrul Policlinicii orășenești Aleșd  
 

 

Consiliul local al orașului Aleșd, 
Având în vedere cererea d-lui Alexa Ioan, reprezentant legal al SC Alexa Med SRL, 

înregistrată la Primăria Aleșd sub nr. 6486/09.08.2019, precum și contractul de concesiune 
nr. 8766/27.10.2004, așa cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 273/01.10.2009 și 
411/01.11.2009, încheiat între orașul Aleșd și d-ul Alexa Ioan, reprezentant legal al SC Alexa 
Med SRL;   

Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd, în calitatea sa de 
inițiator, înregistrată sub nr. 7421 din 10.09.2019; raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 7562 din 
11.09.2019 şi de avizele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd;  

Ținând seama de dispozițiile HG nr. 884/2004, privind concesionarea unor spații cu 
destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare; 
      În temeiul prevederilor art. 129 alin(2) lit. ”c”, alin(6) lit. ”a”, art. 139 alin(3) lit.”g”, ale 
art. 196 alin(1) lit.”a” și ale art. 303 alin(1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE 

 
 Art. 1 Se aprobă prelungirea duratei prevăzute în Contractul de concesiune nr. 
8766/27.10.2004, așa cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 273/01.10.2009 și 
411/01.11.2009, încheiat între orașul Aleșd și d-ul Alexa Ioan, reprezentant legal al SC Alexa 
Med SRL, punct de lucru în Aleșd, str. Piața Unirii, nr. 16 pentru spațiul în care funcționează 
cabinetul medical din cadrul Policlinicii orășenești Aleșd, respectiv cabinetul nr. 8, pentru o 
perioadă de 7 ani, începând cu 01.10.2019. 
 Art. 2 (1) Se aprobă modificarea articolului 4.1 din Actul aditional nr. 411/01.11.2009, 
în sensul că redevența va fi de 12 lei/mp/lună pentru anul 2019 conform HCL nr. 44/2018 și 
de 14 lei/mp/lună începând cu anul 2020. 
 (2) Prin acte adiționale cuantumul redevenței va fi modificat în funcție de hotărârile 
consiliului local.  
 Art. 3 Prezenta se comunică cu:-Instituția Prefectului Județul Bihor, Primarul orașului 
Aleșd, Compartimentul juridic și compartimentul impozite și taxe 
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Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 17 voturi din 17 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


