
R O M Â N I A   

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
        T I R E A M 
 
                     

      H O T Ă R Â R E A  Nr.26/2020 
privind suspendarea obligatiilor de plata a chiriei/redeventei pentru spatiile proprietatea comunei 
Tiream cu destinția de cabinete medicale în care se desfășoară activitați de stomatologie și tehnica 

dentara , pe perioada starii de urgent determinate de raspandirea virusului SARS-CoV-2 

                            
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.06.2020; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre nr.1686/12.06.6.2020, iniţiat în baza referatului de aprobare 
a primarului comunei Tiream nr.1685/12.06.2020,însoţit de raportul de specialitate al compartimentului de 
resort nr.1698/15.06.2020 şi de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tiream, 
nr.1,nr.2 şi nr.3 ; 
           Văzând cererea  depusă de medicul stomatolog , Mărcuș  Norbert, domiciliat în Pișcolt, nr.860,județul 
Satu Mare, în calitate de concesionar  al  Cabinetului stomatologic din localitatea Tiream, prin care solicit 
suspendarea/scutirea de la plata redevenței  pe perioada  stării de urgență , deoarece pe această perioada 
i-a fost interzisă desfășurarea de activități stomatologice, înregistrată sub nr.1665/10.06.2020;                                                                                                            
         Ținând seama de  prevederile HCL:nr.2/2019privind stabilirea nivelului minim al redevenţei anuale 
pentru spaţiu cu destinaţie de cabinet medical stomatologic concesionat în conformitate  cu prevederile 

Hotărârii Guvernului României nr.884/2004; 
În conformitate 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 privind Codul administrativ,modificată; 

 

                                           H O T Ă R Ă Ş T E : 
                                                                          

Art.1.- Se aprobă suspendarea obligatiei de plata a chiriei/redeventei pentru titularii contractelor de 
inchiriere/concesiune avand ca obiect spatii proprietatea comunei Tiream cu destinatia de cabinete 
medicale in care se desfasoara activitati de stomatologie si tehnica dentară, cabinete a caror activitate este 
suspendata in baza Ordonantei Militare nr.2 /2020.  

Art.2. Suspendarea prevazuta la art.1 din prezenta hotarare se aplică incepand cu 23.03.2020 - 15. 
05.2020 inclusiv,pe toată perioada stării de urgență determinată de raspandirea virusului SARS-CoV -2.  

 Art.3.-  Chiria stabilită prin contractele de inchiriere se va achita incepand cudata de 16 05.2020, 
data încetării stării de urgență determinată de raspandirea virusului  SARS-CoV -2. 

Art.4. Redevența trimestrială datorată in baza contractelor de concesiune se va recalcula raportat la 
perioada in care se desfasoara activitate medicală , și se va achita la termenele stabilite initial in contract. 

Art.5. Prezenta se comunică prin grija secretarului greneral ,Primarului comunei Tiream, Instituţia 
Prefectului  Judeţului Satu Mare,compartimentului de resort,  se publică în Monitorul Oficial Local  site-
ul :www.tiream.ro, Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei. 

 

Tiream, la  29 iunie 2020  
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                                                                                                                 jr. Maria Grigoraș 
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            Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul 
administrative, modificată; 
         Total consilieri în funcţie:11; Nr.total al consilierilor prezenţi:11 ; Nr. total al consilierilor prezenţi: 11 ;                                                                                        
Voturii pentru : 11 ;  Voturi împotrivă : 0;  Abţineri:  nu sunt .  Nr. total al cons. care au participat la dezbateri şi la vot :11 

 


