
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂVENI

HOTARARE
Aprobarea nivelului redevenței pentru următorii 7 ani prin încheierea Actului Adițional nr. 3
la Contractul de Concesiune nr. 4359 din data de 10.09.2013 încheiat între Comuna Săveni și

CMI CAȚĂ Alina

Consiliul local al comunei SĂVENI, județul IALOMIȚA, având în vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Săveni,  la proiectul de hotărâre nr. 52

din data de 16.08.2021, înregistrat sub nr. 3883 din data de 19.08.2021;
Raportul compartimetnului de resort înregistrat sub nr. 3884 din data de 19.08.2021;
Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Săveni:  Nr.1 -

Agricultură,  activități  economico-financiare,  Amenajarea  teritoriului  și  urbanism,  protecția
mediului și turism,  Nr. 2 – Activități social – culturale, culte, învățământ, sănătate și familie,
Nr. 3 - Muncă și Protecție Copii, Juridică și de disciplină;

În confomitate cu prevederile:
Contractului de Concesiune nr. 4359 din data de 10.09.2013 încheiat între Comuna

Săveni și CMI CAȚĂ Alina, precum și Actele adiționale nr. 1 și nr. 2;
Hotărârii Consiliului Local al comunei Săveni nr. 44 din data de 08.08.2013 privind

aprobarea concesionării prin licitație publică a spațiului cu destinația de cabinet medical situat
în Clădirea Dispensar Uman,  str. Mihai Eminescu nr. 88, comuna Săveni, proprrietate publică
a comunei Săveni și în administarea Consiliului Local Săveni;

În  temeiul  prevederilor  art.  129  din  OUG  nr.  57/03.07.2019  privind  Codul
Administrativ,  aprobă prezenta:   

            HOTĂRÂRE:

Art.1. – Se aprobă  nivelul redevenței pentru următorii 7 ani în cuanum de 1 euro/ mp/
lună prin încheierea Actului Adiționnal nr. 3 la Contractul de Concesiune nr. 4359 din data de
10.09.2013 încheiat între Comuna Săveni și CMI CAȚĂ Alina.

Art.  2. –  Se  mandatează   Primarul  comunei  SĂVENI,    D-na  Drăgoi  Daniela  –
Mariana să semneze Actul adițional nr. 3 la Contractul de Concesiune nr. 4359 din data de
10.09.2013.  

Art. 3.- Prezenta  hotărâre, adoptată cu respectarea art. 136 din OUG nr. 57/2019, se
comunică  în  termen de 10 zile  lucrătoare  Institutiei  Prefectului  pentru controlul  legalitatii,
Primarului  comunei,  pentru  a  asigura  aducerea  la  indeplinire,  prin  compartimentele  de
specialitate din cadrul Primăriei comunei, se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul
instituției, www.comunasaveni.ro.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, Dl. Panait Nicu
L.S._________________________

Contrasemnează,  
      Secretarul general al comunei,  jr.   Burlacu   Nicoleta

Adoptată  la Săveni,
Astăzi,  data de 31.08.2021
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