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 H O T Ă R Â R E A  nr.  56/2020 

privind revocarea  unor dispoziții referitoare la concesionarea spațiilor cu destinația de cabinet 

medical 

 

 

          Consiliul  Local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara; 

Având in vedere  proiectul de hotărâre nr. 57/19.05.2020, referatul de aprobare al primarului 

orașului Geoagiu nr. 58/19.05.2020, prin care se propune revocarea art. 2 din  Hotărârea  Consiliului 

local Geoagiu nr.  32 / 2020 privind aprobarea concesionării spațiilor cu destinația de cabinet medical  

pentru medicină de familie și a  art. 2 din Hotărârea  Consiliului local Geoagiu nr.  33 / 2020 privind 

aprobarea concesionării directe a spațiilor cu destinația de cabinete medicale pentru medicină dentară, 

întrucât medici solicitanți nu s-au prezentat pentru semnarea contractelor de concesiune și nu au mai 

manifestat interes pentru desfășurarea activității în orașul Geoagiu, raportul de specialitate al 

Secretarului nr. 58/19.05.2020, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale 

consiliului local nr. 3843/28.05.2020, nr. 3854/28.05.2020 și nr. 3865/28.05.2020; 

În conformitate cu reglementările art. 129 alin.(2) lit.”c”, precum şi ale art. 139 alin.(1) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1. La data adoptarii prezentei hotarari se revocă  

- art. 2 din  Hotărârea  Consiliului local Geoagiu nr.  32 / 2020 privind aprobarea concesionării 

spațiilor cu destinația de cabinet medical  pentru medicină de familie 

- art. 2 din Hotărârea  Consiliului local Geoagiu nr.  33 / 2020 privind aprobarea concesionării directe 

a spațiilor cu destinația de cabinete medicale pentru medicină dentară 

   Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

            Art.  3.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara, 

- Primarului oraşului Geoagiu,  

- Biroului Impozite și Taxe Locale, 

- Se aduce la cunoștință publica prin publicare pe site-ul www. geoagiu.ro. 

 

 

Geoagiu, 29.05.2020  

 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                       Contrasemnează  

           Nyeste Iulia Elena                                                                           Secretar General 

                                                                                                                    jr. Cimpoeşu Maria 

 
 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 
 

 

 

 


