
 

 

 

          

  HOTĂRÂREA Nr. 30 
din  8 octombrie  2019   

Privind modificarea  și completarea art. 1 din HCL Nr.25 /2019 privind aprobarea  
Concesionării fără licitaţie publică a Dispensacului medical uman către  medicul 

de familie dr. Csakvari Alexandru. 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 
întrunit în ședință ordinară 

 
Având în vedere : 

- Referatul de aprobare întocmit de d-ul Oros Cristian primarul comune,   și  
Raportul de specialitate întomcit de d-ul Blândaș-Igreț Ioan secretarul comunei   
înregistrat sub nr.4059 din 03.10..2019 ; 

- cererea formulată de Dr. Csacvari Alexandru  medic de familie al locuitorilor din 
comuna Treznea care a solicitat concesionarea dispensarului uman ; 

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local care este favorabil; 
În conformitate cu prevederile: 

- art.4 din HG nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de 
cabinete medicale, 

- prevederile art.302, 303 alin.(1-2) și alin.(5) și art.315 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul  Administrativ; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- prevederile art. 129  alin.(2) lit.c, alin.(6), lit.a, alin.(7), lit.c  , art.315 și  art.362 din 
OUG nr.57/2019 privind Codul  Administrativ; 

În temeiul art. 139  alin.(2) lit.c, alin.(6), lit.a și 196, alin.(1), lit.a din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

 

HOTĂRÂȘTE: 
 

Art.I Se modifică și se completează art.1 din HCL nr.25/20.09.2019 privind 
concesionarea fără licitație publică a Dispensarului uman din Treznea către  medicul de 
familie dr. Csakvari Alexandru, urmând a avea următorul continut : 
 Art.1(1) Se aprobă concesionarea fără licitație publică a Dispensarului uman din 
Treznea către  medicul de familie dr. Csakvari Alexandru. 

(2) Clădirea Dispensarului uman  este  edificata pe terenul situat  in intravilanul  
localitatii Treznea, conform CF nr 50380 . 

(3) Modul de calcul al redevenței se stabilește de către concedent, iar valoarea 
redevenței va fi de 1 euro/m2/an curs euro BNR la data achitării redevenţei, în primii 5 
ani. 

(4) După primii 5 ani, nivelul minim al redevenței se va stabili de către concedent, 
pornind de la prețul pieței, sub care redevența nu poate fi acceptată. 

(5) Redevența obținută prin concesionare se face venit la bugetul  local al 
comunei TREZNEA., 

 
 
 
 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SĂLAJ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI TREZNEA 
 

 



 
 
 

 
(6) Suprafaţa pentru desfasurarea activitatii este  compusa din:  
- 13,70   mp cabinet medical ; 
- 10,10 mp   sala tratamente ; 
-  1/3 din suprafața 24,95  mp spații de folosință comună formată din : 

 - 8,55 mp – sala de asteptare – 2,85 mp 
-  2,55 mp depozit deseuri medicale – dotat cu chiuveta din inox si oglinda – 0,85 mp 
-  2,10 vestiar si grup  sanitar pentru personal – dotat in stare de functionare – 0,70 mp 
-  2,10 grup sanitar pacienti - dotat in stare de functionare – 0,70 mp 
-  3,40 depozit pentru materiale sanitare – 0,13 mp 
-  6,25 mp spatiu centrala termica -  2,08 mp 
 Art.II Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-ul Oros 
Cristian primarul  comunei TREZNEA. 

Art.III . Prezenta hotărâre se comunică la: 
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj, 
-Primarului comunei Treznea; 
-medic de familie Dr. Csakvari Alexandru,  
- www. primariatreznea.ro, 
-dosar hotărâri, 
-dosar de ședință,   

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ 
SIMOC STEFAN                                           SECRETARUL COMUNEI 

               BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN                                      

Consilieri prezenţi : 7 
Consilieri absenti : 2 
Voturi pentru  : 7 
Voturi împotrivă – 0 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	În conformitate cu prevederile:
	Art.II Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-ul Oros Cristian primarul  comunei TREZNEA.

