
ROMANIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a duratei Contractului de închiriere nr. 

949/2012, încheiat între Comuna Suseni și Cabinetul Medical Individual de 
Stomatologie Dr. Bartalis Ervin 

 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 24 
februarie 2022; 

 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 708/2022, prezentat de Primarul Comunei Suseni 

privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a duratei Contractului de închiriere nr. 
949/2012, încheiat între Comuna Suseni și Cabinetul Medical Individual de Stomatologie 
Dr. Bartalis Ervin; 

- Raportul de specialitate nr. 709/2022 al Compartimentului de specialitate 
întocmit în acest sens; 

- HCL nr. 24/2012 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei 
suprafeţe de 50 mp din clădirea Dispensarului medical Valea- Strâmbă; 

- Adresa trimisă de către Cabinetul Medical Individual de Stomatologie Dr. 
Bartalis Ervin referitor la prelungirea contractului de închiriere nr. 949/30.05.2012, pentru 
spațiul în care funcționează punctul de lucru al Cabinetul Medical Individual de 
Stomatologie Dr. Bartalis Ervin, înregistrată la instituția noastră cu nr. 707/18.02.2022; 

- art. 4 din Contractul de închiriere nr. 949/30.05.2012; 
- art. 2 din Caietul de sarcini privind inchirierea prin licitație publică a unei 

suprafeţe de 50 mp din clădirea Dispensarului medical Valea- Strâmbă, aprobat prin HCL 
nr. 24/2012; 

- art. 332, art. 333 alin. (1), art. 343 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) litera ”c”, art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 
alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 
 



 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
Art. 1. Se aprobă prelungirea, prin act adițional, pe o perioadă de 5 ani, a duratei 

Contractului de închiriere nr. 949/30.05.2021, încheiat între Comuna Suseni și Cabinetul 
Medical Individual de Stomatologie Dr. Bartalis Ervin pentru suprafaţa de 50 mp din 
clădirea Dispensarului medical Valea- Strâmbă. 

Art. 2. Se aprobă modelul Actului adițional, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3.  Celelalte prevederi ale Contractului de închiriere nr. 949/30.05.2012 și ale 
Actelor adiționale la Contract, rămân neschimbate. 
 Art. 4. Se împuternicește primarul comunei Suseni, să semneze Actul adițional. 
 Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Suseni. 
 Art. 6. Hotărârea se comunică prin grija secretarului general al Comunei Suseni 
primarului Comunei Suseni, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita şi este adusă la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Suseni şi publicarea pe site-ul 
www.suseni.ro 
  
 
Nr. 23 
din 24 februarie 2022  
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