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HOTĂRÂREA nr. 12/2020 
privind aprobarea modificării contractelor de concesiune 

ale spațiilor pentru cabinetele medicale aflate în proprietatea comunei Vetiș 
 
 
           Consiliul local al comunei Vetiș, întrunită în ședință ordinară azi, 26 februarie 
2020,  
           Văzând Referatul de aprobare al primarului comunei Vetiș nr. 11.628 din 
12.12.2019 cu anexele sale și Proiectul de hotărâre nr. 11.629 din 12 decembrie 2019 în 
calitate de iniţiator,  
           În baza Raportului de specialitate nr.11378 din 14.12.2019 și al raportului 
comisiei de specialitate a consiliului local Vetiș nr.1985  din 26.02.2020,  
           Analizând contractele de concesiune nr. 1.138/31.01.2005 cu modificărie 
ulterioare, nr. 1.975/28.07.2008 cu modificările ulterioare și contractual de concesiune 
pentru spațiul cabinetului stomatologic cu modificările ulterioare,  
          Având în vedere prevederile art. 183 alin. (1) și (2) din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală privind plata majorărilor de întârziere în cazul obligaţiilor 
fiscale datorate bugetelor locale, să se aprobe pentru neachitarea la termenul de 
scadenţă de către debitor a obligaţiilor fiscale principale datorate bugetelor locale, 
          În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), ale art. 139 alin. (3) 
lit. g) ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
  
                                                      H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
      Art. 1.  Se aprobă prelungirea Contractului de concesiune nr. 1.138/31.01.2005, 
modificat prin actul adițional nr. 1/20.12.2010, încheiat cu dr. Bolduț Angela Erzsebet, 
pentru un cabinet medical în suprafață utilă de 14 mp și cotă parte din suprafața spațiilor 
comune de 11 mp în clădirea dispensarului medical din Vetiș, respectiv pentru un cabinet 
medical în suprafață utilă de 6 mp în clădirea administrativă din Oar cu 5 ani, începând 
cu data de 1.02.2020. 
        Art. 2.  Se aprobă încheierea unui nou Contract de concesiune cu dr. Rotar 
Barbur Alina pentru un cabinet medical în suprafață utilă de 19 mp și cotă parte din 
suprafața spațiilor comune de 11 mp în clădirea dispensarului medical din Vetiș, pentru 
un cabinet medical în suprafață utilă de 20 mp în clădirea căminului cultural din Decebal, 
respectiv pentru un cabinet medical în suprafață utilă de 10 mp în clădirea administrativă 
din Oar, în urma cesionării de către părți a contractului de concesiune nr. 
1.975/28.07.2008, modificat prin actul adițional nr. 1/09.02.2010, încheiat cu dr. Szakal 
Straki Ingrid, cesiune aprobată prin HCL Vetiș nr. 48/28.09.2016. 
 
 
 



       Art. 3.  Se aprobă încheierea unui nou Contract de concesiune cu SC Tooth Plus 
Concept SRL Satu Mare pentru un cabinet stomatologic în suprafață utilă de 19 mp și 
cotă parte din suprafața spațiilor comune de 11 mp în clădirea dispensarului medical din 
Vetiș, în urma cedării între părți a contractului de concesiune din 14.06.2011. 
       Art. 4.  Se aprobă modificarea contractelor de concesiune pentru cabinetele 
medicale în sensul plății eșalonate a redevenței în 4 rate egale, până în ultima zi a  
fiecărui trimestru pentru perioada datorată. 
         Art. 5.  Se aprobă modificarea contractelor de concesiune pentru cabinetele 
medicale în sensul aplicării în cazul neachitării la termenul de scadenţă a plății ratelor 
redevenței a unei majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale 
neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu 
ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, 
inclusiv. 
        Art. 6.  Se aprobă modificarea contractelor de concesiune pentru cabinetele 
medicale în sensul includerii obligației de plată a cheltuielilor cu utilitățile : gaze naturale 
pentru încălzire,  proporțional cu suprafețelele utile cuprinse în contract. Plata se va 
efectua lunar, în termen de 15 zile de la primirea facturii emise de către primăria 
comunei Vetiș. 
         Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Vetiș. 
         Art. 8.  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Primarului comunei Vetiș; 
- Concesionarilor dr. Bolduț Angela Erzsebet, dr. Rotar Barbur Alina și SC Tooth Plus 

Concept SRL Satu Mare; 
- Biroului Buget, Contabilitate, Impozite și taxe și Achiziții publice; 
- Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare. 

 
Vetiş la 26.02.2020 

 
 

  
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
    HUDACSKO  GYONGYI                                                              Contrasemnez,  
                                                                                          SECRETAR GENERAL al UAT 
                         ANCA-MARIA POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată pe baza dreptului conferit de prevederile art.  196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
Nr. total al consilierilor în funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-15, Nr. total al consilierilor absenţi- 0 Voturi pentru-15 Voturi 
împotrivă- 0,   Abţineri-0 


