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2/2019-ES SZÁMÚ HATÁROZAT  

 

a fogorvosi kabinet működtetésére kirótt éves jogdíj minimális szintjének meghatározásáról, a 

Kormány 884/2004-es sz. határozata értelmében koncesszióba adott helyiségre vonatkozóan 

 

 Mezőterem község Helyi Tanácsa a 20.02.2019-re összehívott közgyűlésén;  

Figyelembe véve az előterjesztett határozattervezetet, tekintettel a Mezőterem község polgármestere által 

kezdeményezett határozattervezetben foglaltakra, amelyet .2833/28.12.2018-as szám alatt iktatott, a 

szakosztályok beszámolóira, valamint Mezőterem község Helyi Tanácsa szakbizottságának 1-es, 2-es és 

3-as számú jóváhagyó szakbeszámolójára;  

Továbbá az alábbi jogszabályi hivatkozásokra: 

 „În conformitate cu art.4, alin.(1) şi (2) din H.G.R.nr.884/2004 concesionarea spaţiilor cu 

destinaţia de cabinete medicale s-a făcut  în schimbul unei redevenţe anuale  de 1 euro /mp/ an  în primi 5 

ani,urmând  ca după primii 5 ani ,conform prevederilor art. 4 , alin.(3) din H.G.R. nr.884/2004 , nivelul 

minim al redevenţei  să se stabilească   de către concedent , pornind de la preţul pieţei , sub care redevenţa  

nu poate fi acceptată, 

 Văzând raportul de specialitate întocmit de către compartimentul  contabilitate, impozite şi taxe 

locale,achiziţii publice înregistrat sub numărul 2831/27.12.2018  prin care se propune stabilirea unui nivel 

minim al redevenţei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet  medical stomatologic concesionat în baza 

Hotărârii consiliului local al comunei Tiream nr. 5/2014 privind concesionarea  unui spaţiu cu destinaţia 

de cabinet medical stomatologic, la nivelul sumei de 3,50 lei/ mp /lună, respectiv  41,00 lei/mp/an.” 

  

A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú 

Törvény 36-os cikkelyének (2) bekezdés c) betű az (5) bekezdés b) betűje alattiakban foglaltakat,  

kiegészítve a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 

215/2001-es számú Törvény 45-ös cikkely (3) bekezdés alattiakban foglaltakat, 

 

     ELHATÁROZZA : 

 

1. Cikkely – Jóváhagyja a fogorvosi kabinet működtetésére kirótt éves jogdíj minimális szintjét,  

a Kormány 884/2004-es sz. határozata értelmében és a mezőteremi Helyi Tanács 5/2014-es 

határozata értelmében koncesszióba adott helyiségre vonatkozóan, amelyet 3,50 lej/m2/év-ben 

határoz meg, azaz 41lej/m2/év. 

2. Cikkely -  A minimális jogdíj kizárólagosan fogorvosi kabinetként működtetett helyiségre 

vonatkozik, amelynek felülete 11,42 m2 és kiegészül 23,95 m2 váróteremmel, fertőtlenítővel, 

mosdóval, és raktározó helyiségekkel, a  koncesszióba vevői pedig dr. Mărcuş Norbert és dr. 

Caba Larisa fogorvosok. A jogdíj szintje: 125,23 lej/hónap, azaz 1.502,76 lej/év. 

3. Cikkely -  A kettes cikkelyben megállapított éves jogdíj a két orvos által ½-1/2 arányban 

fizetendő.     

4. Cikkely- A kettes cikkelyben megállapított éves, minimális jogdíj szintje évente kiigazításra 

kerül az inflációs ráta mértékében. 

5. Cikkely - Jelen Határozat megbízza a község polgármesterét, hogy módosítsa ilyen 

értelemeben a koncessziós szerződést az érintettekkel.   

6. cikkely.- Jelen Határozatot végrehajtásával megbízza a község polgármesterét, a könyvelőségi 

irodát és az adóhivatalt.  

    

 

 

 



 

7. Cikkely - Jelen Határozatot a községi jegyző közli Mezőterem község polgármesterével, 

Szatmár Megye Prefektúrájával, a könyvelési irodával és az adóhivatallal, az érintett fogorvosokkal és  

közzé teszik a község www.tiream.ro  honlapján, és kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára.  

 

Mezőterem, 2019 február 20 

 

 

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK                                                      Ellenjegyzi  

Babtan Dorel  helyi tanácsos                                      Maria Grigoraş jogász,  

községi jegyző 

 

 
Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi közigazgatási Törvény 45. (2) 

bekezdés a)  

rendelkezéseinek betartása mellett fogadták el.  

 

Tanácsosok összlétszáma: 11,  

jelen levő tanácsosok száma – 11,  

hiányzó tanácsosok száma – 0,  

mellette szavazók száma – 11,  

ellene szavazók száma -0,  

tartózkodók száma - 0 
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