JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea concesionarului într-un contract de concesiune având ca obiect exploatarea
spaţiului în care funcţionează cabinetul medical "Dr. Nedelcu Viorica" situat în Piteşti, Bd.
Petrochimiştilor, bl. B9A, sc. A, ap.2
Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Piteşti;
- Raportul nr.3253/17.01.2008 al Direcţiei Patrimoniu şi Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.
4629/2008, nr. 4631/2008, nr. 4633/2008, nr. 4921/2008 şi nr. 4635/2008;
- Adresa nr. 1472/2008 a Casei de Asigurări de Sănătate Argeş, înregistrată la Primăria
Municipiului Piteşti sub nr. 1880/2008;
- Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice, nr. 1322/02.11.2006 privind aprobarea normelor
de stabilire a criteriilor şi metodologiei de preluare a activităţii unui praxis existent.
- Contractul de vânzare - cumpărare de praxis medical autentificat sub nr.
6235/11.12.2007 la Biroul Notarului public Gabriela Chiran Piteşti judeţul Argeş.
- Cererea Dr. Nedelcu Viorica înregistrată la Primăria Municipiului Piteşti sub nr.
68917/13.12.2007 şi cererea Dr. Ciocan Constanţa - Melania înregistată la Primăria Municipiului PIteşti
sub nr. 68919/13.12.2007.
Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată,
În temeiul dispoziţiilor ali. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată;

Art.I. (1) Contractul de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Piteşti, cu
sediul în Piteşti, str. Victoriei nr. 24 şi Dr. Nedelcu Viorica, având ca obiect spaţiul situat în Piteşti, Bd.
Petrochimiştilor, Bl. B9A, sc. A, ap. 2, cu destinaţia de cabinet medical, se modifică în sensul că:
-Se înlocuieşte concesionarul "Dr. Nedelcu Viorica" cu "Dr. Ciocan Constanţa Melania".
(2) Toate celelalte dispoziţii ale contractului de concesiune prevăzut la alin. 1 sunt şi rămân
valabile.
Art. II. Modificarea contractului de concesiune prevăzut la art. 1 se face prin act adiţional
semnat de Primarul Municipiului Piteşti în numele concedentului şi de către concesionar.
Actul adiţional produce efecte de la data semnării lui iar redevenţa se calculează pentru întreg
anu12008.
Art. III. Primarul Municipiului Piteşti şi Direcţia Patrimoniu şi Dezvoltare Locală vor aduce la
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum şi Dr. Ciocan
Constanţa Melania, de către secretarul municipiului Piteşti.
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