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HOTĂRÂRE
privind aprobarea investițiilor în valoare de 6.266 lei și deducerea acestei sume din plata

taxei de concesiune pentru Clinica TRAUN-MED S.R.L. Timișoara, punct de lucru Izvin

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș cu privire la aprobarea investițiilor în valoare

de 6.266 lei și deducerea acestei sume din plata taxei de concesiune pentru Clinica TRAUN-MED
S.R.L. Timișoara, punct de lucru Izvin;

 expunerea de motive a primarului Orașului Recaș, înregistrată sub nr. 9.924 / 05.07.2016;
 referatul cu nr. 9.925 / 05.07.2016 întocmit de arhitectul-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;
 procesul-verbal cu nr. 2 / 24.06.2016 întocmit de comisia de recepție constituită la nivelul Primăriei

orașului Recaș conform Dispoziției primarului nr. 231 / 20.08.2015; 
 cererea înregistrată la Primăria orașului Recaș cu nr. 7.948 / 26.05.2016 prin care doamna doctor

Tocuț  Mariana,  în  calitate  de  medic  titular  al  Clinica  TRAUN-MED S.R.L.  Timișoara,  solicită
aprobarea investiţiilor făcute la spaţiul în care funcționează punctul de lucru din Izvin a Clinicii
TRAUN-MED S.R.L. Timișoara;

 faptul că spaţiul face parte din domeniul privat al oraşului Recaş, concesionara având dreptul de a
efectua investiţii la cabinetul medical numai cu acordul Consiliului Local;

 prevederile Hotărârii  Consiliului  Local Recaș nr.  93 / 31.03.2016, privind emiterea acordului  de
principiu  în  vederea efectuării  de  reparații  la  punctul  de lucru  al  Clinicii  TRAUN-MED S.R.L.
Timișoara,  punct  de  lucru  Izvin,  și  decontarea  cheltuielilor  ocazionate  de  efectuarea  acestor
reparații prin scăderea sumelor din taxa de redevență; 

 prevederile art. 6.1.4 din contractul de concesiune nr. 3.157 / 21.04.2005 încheiat între Primăria
orașului Recaș și dr. Tocuț Mariana, privind spațiul situat în Dispensarul Uman Izvin, oraș Recaș,
în care funcționează Clinica TRAUN-MED S.R.L. Timișoara, punct de lucru Izvin;

 prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
cu modificările şi completările ulterioare;

 raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local oraş Recaş, prin care se acordă aviz
favorabil;

 prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4). lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 3., și în
temeiul  art.  45  din  Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă investiţiile efectuate de spaţiul în care funcționează punctul de lucru din Izvin a
Clinicii TRAUN-MED S.R.L. Timișoara în valoare de 6.266 lei. 

Art.  2. –  Se aprobă  deducerea  sumei  prevăzute  la  art.  1  al  prezentei  hotărâri  din  plata  taxei  de
concesiune pentru spaţiul în care funcționează punctul de lucru din Izvin a Clinicii TRAUN-MED S.R.L.
Timișoara.

Art. 3.  – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Arhitectului-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Doamnei Tocuț Mariana.

      Preşedinte de şedinţă                                  Contrasemnează
                                                        Consilier                                              Secretar oraș

                                   Mircea - Cosmin ANTONESCU                Jr. Cătălina MOLDOVAN

Recaş, 29.07.2016
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PROIECT DE  HOTĂRÂRE
privind aprobarea investițiilor în valoare de 6.266 lei și deducerea acestei sume din plata

taxei de concesiune pentru Clinica TRAUN-MED S.R.L. Timișoara, punct de lucru Izvin

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului Orașului Recaș, înregistrată sub nr. 9.924 / 05.07.2016 cu privire

la aprobarea investițiilor în valoare de 6.266 lei și deducerea acestei sume din plata taxei de
concesiune pentru Clinica TRAUN-MED S.R.L. Timișoara, punct de lucru Izvin;

 referatul cu nr. 9.925 / 05.07.2016 întocmit de arhitectul-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;
 procesul-verbal cu nr. 2 / 24.06.2016 întocmit de comisia de recepție constituită la nivelul Primăriei

orașului Recaș conform Dispoziției primarului nr. 231 / 20.08.2015; 
 cererea înregistrată la Primăria orașului Recaș cu nr. 7.948 / 26.05.2016 prin care doamna doctor

Tocuț  Mariana,  în  calitate  de  medic  titular  al  Clinica  TRAUN-MED S.R.L.  Timișoara,  solicită
aprobarea investiţiilor făcute la spaţiul în care funcționează punctul de lucru din Izvin a Clinicii
TRAUN-MED S.R.L. Timișoara;

 faptul că spaţiul face parte din domeniul privat al oraşului Recaş, concesionara având dreptul de a
efectua investiţii la cabinetul medical numai cu acordul Consiliului Local;

 prevederile Hotărârii  Consiliului  Local Recaș nr.  93 / 31.03.2016, privind emiterea acordului  de
principiu  în  vederea efectuării  de  reparații  la  punctul  de lucru  al  Clinicii  TRAUN-MED S.R.L.
Timișoara,  punct  de  lucru  Izvin,  și  decontarea  cheltuielilor  ocazionate  de  efectuarea  acestor
reparații prin scăderea sumelor din taxa de redevență; 

 prevederile art. 6.1.4 din contractul de concesiune nr. 3.157 / 21.04.2005 încheiat între Primăria
orașului Recaș și dr. Tocuț Mariana, privind spațiul situat în Dispensarul Uman Izvin, oraș Recaș,
în care funcționează Clinica TRAUN-MED S.R.L. Timișoara, punct de lucru Izvin;

 prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
cu modificările şi completările ulterioare;

 raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local oraş Recaş, prin care se acordă aviz
__________;

 prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4). lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 3., și în
temeiul  art.  45  din  Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se aprobă investiţiile efectuate de spaţiul în care funcționează punctul de lucru din Izvin a
Clinicii TRAUN-MED S.R.L. Timișoara în valoare de 6.266 lei. 

Art.  2. –  Se aprobă  deducerea  sumei  prevăzute  la  art.  1  al  prezentei  hotărâri  din  plata  taxei  de
concesiune pentru spaţiul în care funcționează punctul de lucru din Izvin a Clinicii TRAUN-MED S.R.L.
Timișoara.

Art. 3.  – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Arhitectului-șef din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Doamnei Tocuț Mariana.

                         Președinte de ședință                                   Contrasemnează
                                                   Secretar Oraş

                                                                                               Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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