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H o r A nA RE A NR. ?Q./201s
privind aprobarea proiectului actului adi(ional la Contractul de concesiune
cu nr.1/2004 incheiat intre Consiliul Local al comunei Valea Criqului
qi Farmacia AESCULAP SRL

\;

Consiliul local al comunei Arcus, judelul Covasna,
intrunit in gedin(d publicd ordinard din data de 17.12.2018,*
Analizind proiectul de hotdrire gi expunerea de motive a primarului comunei Arcuq
privind aprobarea proiectului actului adilional la Contractul de concesiune cu nr.1/2004 incheiat
intre Consiliul Local al comunei Valea Criqului qi Farmacia AESCULAP SRL,
Ydzdnd:
-Contractul de concesiune nr.ll2004 incheiat la data de 17.02.2004 pentru o perioadd de 49 de ani
intre Farmacia AESCULAP SRL Ei Consiliul local al com.Valea CriEului (comuna Valea CriEului
fiind compus din satele Arcuq,Valea CriEului Ei Calnic) ,
-raportul secretarului com.ArcuE intocmit in acest sens , din care rezultd ci Consiliul Local al
comunei ArcuE are obligalia de a continua acele contracte de inchiriere sau de concesiune , care au
fost incheiate din partea Consiliului Local al com.Valea Criqului gi care vizeazd, imobilele care
sunt situate pe teritoriul administrativ al com.Arcug,
-adresa Prim6riei com.Arcuq nr.5654106.12.2018 trimisl concesionarului in vederea intocmirii
unui act adilional la Contractul de concesiune nr.112004, Ei la care s-a dat acordul favorabil al
concesionatului,
-Legea nr.1512004 pentru infiintarea comunei Arcuq prin reorganizarea comunei Valea Crigului,
judelul Covasna,
-HCL ArcuE nr.64129.71.2018 privind trecerea in proprietatea privat6 a comunei Arcuq qi in
administrarea Consiliului Local al comunei ArcuE a unui teren intravilan, inscris in CF Arcuq
nr.26807 nr.top 25711 (CF vechi Arcuq rc.2391 nr.top 25711),
Ydzdnd raportul de avizare al comisiilor de specialitate gi avrzul secretarului comunei
ArcuE,
lin6nd cont de prevederile art.123 alin.(l) din Legea nr.21512001 privind administralia
publica local6, republicat6, cu modificdrile qi completarile ulterioare,
Ydzlnd prevederile art.176 alin.(2) din Legea nr.20712015 privind Codul de procedurf,
fiscald, cu modificdrile qi completirile ulterioare,
in terneiul art.36 alin. (2) lit.c.), alin.(5) lit.a.), alin.(9), art.45 qi art.115 alin.(1) lit.b) din
Legea nr.21512001 privind administratia publica locala,republicatd, cu modificdrile qi completarile
ulterioare,

HorAnA$rE:

Art.1.Se aprobd proiectul Actului adilional la Contractul de concesiune nr.112004 incheiat
intre Consiliul Local al com.Valea Criqului qi Farmacia AESCULAP SRL , conform anexei nr.1,
care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Ar1.2.Se irnputemicegte dl.prirnar al com.Arcuq ca in numele concedentului, respectiv
Consiliului Local al com.Arcug sd semneze Actul adilional aprobat prin prezenta hotlrire.
Art.3.Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot6rdri se ins6rcineazd Primarul
comunei Arcuq.

Arcuq,la
PRE$EDINTE DE $EDINTA,
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