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      26/2020-as számú Határozat 
A Mezőterem község tulajdonában levő fogorvosi rendeltetésű helyiségek bérleti díjai  

Megfizetésének felfüggesztéséről 
a SARS-CoV-2 vírusjárvány időszakára kihirdetett vészhelyzet miatt. 

 

Mezőterem község Helyi Tanácsa 2020 június 29-i rendes ülésén, az alábbi jogszabályi 
feltételekenek eleget téve jóváhagyja: 
 “Consiliul local al comuneiTiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.06.2020; 
 Avândînvedereproiectul de hotărâre nr.1686/12.06.6.2020, iniţiatînbazareferatului de aprobare a 
primaruluicomuneiTiream nr.1685/12.06.2020,însoţit de raportul de specialitate al compartimentului de 
resort nr.1698/15.06.2020 şi de avizelecomisiilor de specialitate din cadrulConsiliului local Tiream, nr.1,nr.2 
şi nr.3 ; 
Văzândcerereadepusă de mediculstomatolog , Mărcuș  Norbert, domiciliatînPișcolt, nr.860,județul Satu 
Mare, încalitate de concesionar  al  Cabinetuluistomatologic din localitateaTiream, prin care solicit 
suspendarea/scutirea de la plataredevențeipeperioadastării de urgență , deoarecepeaceastăperioada i-a 
fostinterzisădesfășurarea de activitățistomatologice, înregistrată sub nr.1665/10.06.2020; 
Ținândseamade  prevederile HCL:nr.2/2019privind stabilireanivelului minim al 
redevenţeianualepentruspaţiu cu destinaţie de cabinet medical stomatologicconcesionatînconformitate  cu 

prevederileHotărâriiGuvernuluiRomâniei nr.884/2004; 
Înconformitate cu prevederile art.108  lit.b) si c), art.129 alin.(1) , alin. (2) lit.b) si c) ,alin.(4) lit.c ), 

alin(6) lit.a) si b), alin.(14) , art 136 alin (1), art.139 al (1) art.196 al(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta 
nr.57/2019 privindCoduladministrativ,modificată; 

 

                                           H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.-Se aprobăsuspendareaobligatiei de plata a chiriei/redeventeipentrutitulariicontractelor de 
inchiriere/concesiuneavandcaobiectspatiiproprietateacomuneiTiream cu destinatia de cabinetemedicale in 
care se desfasoaraactivitati de stomatologiesitehnicadentară, cabinete a caroractivitateestesuspendata in 
bazaOrdonanteiMilitare nr.2 /2020.  

Art.2. Suspendareaprevazuta la art.1 din prezentahotarare se aplicăincepand cu 23.03.2020 - 15. 
05.2020 inclusiv,petoatăperioadastării de urgențădeterminată de raspandireavirusuluiSARS-CoV -2. 

Art.3.- Chiriastabilităprincontractele de inchirierese va achitaincepandcudata de 16 05.2020, data 
încetăriistării de urgențădeterminată de raspandireavirusului  SARS-CoV -2. 

Art.4. Redevențatrimestrialădatorată in bazacontractelor de concesiune se va recalcula raportat la 
perioada in care se desfasoaraactivitatemedicală ,și se va achita la termenelestabilite initial in contract. 

Art.5. Prezenta se comunicăpringrijasecretaruluigreneral ,PrimaruluicomuneiTiream, 
InstituţiaPrefectuluiJudeţuluiSatuMare,compartimentului de resort,  se publicăînMonitorulOficial Local  
site-ul :www.tiream.ro, Cetăţeni, prinafişare la avizierulPrimăriei. 

 

Tiream, la  29iunie 2020  
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Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art.139 alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019 privindCoduladministrative, 
modificată; 



         Total consilieriîn funcţie:11; Nr.total al consilierilor prezenţi:11 ; Nr. total al consilierilorprezenţi: 11 ;                                                                                        
Voturiipentru :11 ;Voturiîmpotrivă :0; Abţineri: nu sunt . Nr. total al cons. care au participat la dezbaterişi la vot :11 

 


