
ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOC/>,L 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, 7el: 031-82412,11 Fax : 031 "&~41 238 

E-mail: primariabuftea(d)prima_t:,(<.!.l:i.t! !' îQ...a.ro 

-!lla-ml'1'--~1w&» Web: www.primariabuft~W ~ 
r.:•;JWOL~..-J~--~·.w.l'··J' :- e a!i!~"''•~ .'J'''··•"====~~· -::w=f'l==; : 

HOTĂRÂREA NR. 51 
din 29 Mai 201?. 

privind rezilierea contractului de concesiun~ nr.46'//07'.12.?.00r l'ndleiat cu 
S.C International Medical Centm· S.R.I. . 

Având în vedere: 
,, Cererea nr.44/14.03.2012 a domnului Dr.Hassain Mohamed reprezentant al 
S.C International Medical Center S.R.L. 
• Expunerea de motive a domnului Ion Stoica, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Domeniul Public ; 
• Art.9 pct9.1 lit.e si art.9.2 lit.a) din Contractul de concesiune nr.467/07.12.2007 
• Avizul comisiei juridice şi de disciplină ; 

., Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism ; 
• Hotărârea Consiliului Local nr. 48/29.06.2007 privind concesionarea suprafetei 
de teren de 1000 mp situat în Buftea, în incinta serviciului de ambu lanţă , pentru 
realizarea unui centru medical; 

In temeiul art. 36 alin.(1) si alin.(2) litc) , alin.9 si al art.45 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicată , cu modificările ş i completările 
ulterioare, 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aproba rezilierea contractului de comodat nr.467/07.12.2007 
încheiat cu S.C International Medical Center S.R.L. 

Art. 2. La data prezentei, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 
Local nr.48/29.06.2007. 

Art. 3. Primarul oraşului Buftea va asigura aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea , 
serviciilor de specialitate, S.C International Medical Center S.R.L şi Instituţiei 
Prefectului judetului Ilfov . 
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Nr. 

Din 29 Mai 2012 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune 
nr.467107.12.2007 încheiat cu S.C International Medical Center S.R.L. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 48/29.06.2007 s-a aprobat concesionarea 
suprafetei de 1000 mp situat În Buftea, În incinta serviciului de ambulanţa, 
pentru realizarea unui centru medical, în urma căreia s-a încheiat contractul de 
concesiune nr.467/07.12.2007 încheiat cu S.C International Medical Center S.R.L. 

Potrivit art. 36 alin . alin . (2) lit. e) coroborat cu alin. (7) lit. a), Consi liul Local 
hotărăşte cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine în 
vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni , lucrări, servicii sau proiecte de 
interes public local. 

Prezentul Contract de concesiune nr.467/07.12.2007 încetează în conformitate 
cu prevederile art. 9 pct.9.1 lit.e din cauza imposibilitaţii obiective a concesionarului de 
a-1 exploata, prin renunţare fara plata unei despagubiri. 

In conformitate cu art.9.2 lit.a) din contract, la încetarea, din orice cauză a 
contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea 
concesiunii vor fi repartizate ca : 

a) Bunuri de retur : teren în suprafaţă de 1 OOOmp ; 
Având în vedere cele mai sus mentionate, cererea de rezil iere a contractului 

nr.44/14.03.2012 a domnului Dr.Hassain Mohamed- reprezentant legal al S.C.I.N.T'L 
MEDICAL , faptul că nu s-au realizat investitii de către concesionar, în temeiul art. 36 
alin.(1) si alin.(2) lit.c) , alin.9 si al art.45 alin . (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicată , cu modificările şi completări le ulterioare, 

propunem Consiliului Local Buftea rezilierea contractului nr. 467107.12.2007 
încheiat cu S.C International Medical Center S.R.L. şi implicit abrogarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 48/29.06.2007. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 

467/07.12.2007 încheiat cu S.C International Medical Center S.R.L. 

Reprezentantul legal al S.C.I.N.T'L MEDICAL- Dr.Hassain Mohamed , a depus 
la registratura Consiliului Local al orasului Buftea cererea cu nr.44/14.03.2012, prin 
care solicita rezilierea contractului de concesiune nr.467/2007, deoarece terenul 
respectiv este destinat organizarii şi desfasurarii de activitati scalare. 

Potrivit art. 36 alin . alin . (2) lit. e) coroborat cu alin. (7) lit. a), Consiliul Local 
hotărăşte cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine în 
vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni , l ucră ri, servicii sau proiecte de 
interes public local. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 48/29.06.2007 s-a aprobat concesionarea 
suprafetei de 1000 mp situat În Buftea, În incinta serviciului de ambulanta, • 
pentru realizarea unui centru medical, în urma căreia s-a încheiat contractul de 
concesiune nr.467/07.12.2007 încheiat cu S.C International Medical Center S.R.L. 

Având în vedere pct.3 din Certificatul de urbanism nr. 72/15.04.2011, solicitat în 
scopul construirii unei clinici medicale P+ 4, regimul tehnic conform PUG.-ul orasului 
Buftea aprobat prin HCL nr.9/2009 şi caracterul zonei este: 

"- zona construcţiilor cu cladiri maxim P+2 niveluri în zona central a orasulu i, în 
centre de cartier sau diseminate în oras, destinate învatământului de toate gradele". 

Prezentul Contract de concesiune nr.467/07.12.2007 încetează în conformitate 
cu prevederile art. 9 pct.9.1 lit.e din cauza imposibilitaţii obiective a concesionarului de 
a-1 exploata, prin renunţare fara plata unei despagubiri. 

In conformitate cu art.9.2 lit.a) din contract, la încetarea, din orice cauza a 
contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea 
concesiunii vor fi repartizate ca : 

b) Bunuri de retur : teren în suprafaţa de 1 OOOmp ; 
Având în vedere cele mai sus mentionate precum si faptul ca nu s-au rea lizat 

investitii de catre concesionar, în temeiul art. 36 alin.(1) si alin .(2) lit.c), alin.9 si al 
art.45 alin . (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile şi completarile ulterioare, 

propunem Consiliului Local Buftea rezilierea contractului nr. 467/07.12.2007 
încheiat cu S.C International Medical Center S.R.L. şi implicit abrogarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 48/29.06.2007. 
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JUDETUL ILFOV 
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PRIMARIA ORAŞULUI BUFTEA 
Piata Mihai Eminescu nr. 1 tel/fax: 0318241234/0318241238 

' 

CONTRACT DE CONCESIUNE 
Nr. :,· {:;:- , >r ,:_;_ . :'-"~ ).-

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 22/2007, şi al Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 
48/29.06.2007 de aprobare a concesionării, s-a încheiat prezentul contract de 
concesiune între 

1. CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA, cu sediul în Bufea, Piata Mihai 
Eminescu nr. 1, telefon/fax 0318241231/0318241238, cod fiscal 4434029, cont 
R092TREZ42221300205XXXXX deschis la Trezoreria oraşului Buftea, reprezentat 
prin primar Constantin Bălălău, în calitate de concedent, pe de o parte 
şi 

S.C. INTERNATIONAL MEDICAL CENTER S.R.L., cu sediul în Buftea , B-dul 
' Mihai Eminescu nr. 15, Bl. Camera 1, demisol, judeţ Ilfov, înregistrată la Registrul 

Comerţului sub nr.J23/1020/2005, C.U.I. 17623291, având codul ______ _ 
deschis la . , reprezentată prin Mohamed Hassanain - asociat, în 
calitate de concesionar, pe de altă parte. 

2. Definiţii 
2.1. Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o 

împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat 
dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă. 
2.2. Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la 
producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu 
întrunesc caracteristicile forţei majore. 

3. Interpretare \ 
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 

de singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este 
permis de context. 

3.2. -Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, 
dacă nu se specifică în mod diferit. 

4. Obiectul contractului 
4.1. Obiectul prezentului contract de concesiune este exploatarea bunului imobil -

teren în suprafaţă de 1000 mp, situat în Buftea, Aleea Tineretului ( în incinta 
Serviciului de ambulanţă) în conformitate cu obiectivele concedentului. 
4.2. Obiectivele concedentului sunt: 

a) construirea unui centru medical 
4.3. În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele 

categorii de bunuri: 
a) bunurile de retur: teren în suprafaţă de 1000 mp; 
b) bunurile proprii: conform ofertei tehnice 



5. Durata contractului 
5.1. Durata concesiunii este de 49 de ani, începând de la data semnării prezentului 

contract de către ambele părţi . 
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult 

jumătate din durata sa iniţială, cu acordul ambelor părţi. 

6. Plata redeventei 
' 

6.1. Valoarea totală a redevenţei este de 187.500 lei plătibilă în cote egale pe o 
durată de 25 de ani. 
6.2. Redevenţa anuală este de 7.500 lei, stabilită în urma negocierii consemnate în 
procesul verbal de deschidere a ofertelor nr. 22663/22.11.2007. 
6.3. Plata redevenţei se face prin conturile: 

contul concedentului R092TREZ42221300205XXXXX deschis la Trezoreria 
oraşului Buftea 
contul concesionarului ......................................... ,deschis la ........................ . 

6.4. Suma prevăzută la art. 6.2. se va achita până la data de 31 martie a anului 
pentru care se datorează. 

6.5. În termen de (cel mult) 90 de zile de la data încheierii contractului de 
concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanţie, o sumă de 
750 lei, reprezentând 10% din suma datorată concedentului cu titlu de redeventă 
pentru primul an de activitate. 
6.6. Neplata redevenţei sau executa~ea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la 
penalităţi de O, 1% pe zi de întârziere. lntârzierea efectuării plăţii cu mai mult de 90 de 
zile dă dreptul concedentului de a rezilia contractul de concesiune. 

7. Drepturile şi obligaţiile concesionarului 
7.1. Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe 
răspunderea sa, bunurile proprietate publică ce fac obiectul contractului de 
concesiune. 
7.2. Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac 
obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin 
contractul de concesiune. 
7.3. Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de 
continuitate şi de permanenţă a bunurilor proprietate publică ce fac obiectul 
concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. 
7.4. Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac 
obiectul concesiunii. 

7.5. Concesionarului îi sunt interzise subconcesionarea sau închirierea bunul ce 
face obiectul concesiunii. 

7.6. Concesionarul este obligat să plătească redevenţa. 
7.7. Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor 

proprietate publică (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii 
de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind 
folosirea şi conservarea patrimoniului etc.). 

7.8. La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul 
este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în 
mod gratuit şi libere de orice sarcini. 
7.9. Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile conditii 
stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 8.3. din prezentul contract de 
concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia. 



7.10. Concesionarul este obligat să ia măsuri pentru realizarea sarcinilor ce îi revin 
pe linia pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare. 

8. Drepturile şi obligaţiile concedentului 
8.1. Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând 
respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. 
8.2. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului. 
8.3. Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a 

contractului de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau 
local. 

8.4. Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor 
rezultate din prezentul contract de concesiune. 

8.5.Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de 
concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege. 

8.6. Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări 
de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului. 

9. Încetarea contractului de concesiune 
9.1. Prezentul contract de concesiune încetează în următoare situaţii: 
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune; 
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală 

de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, 
în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată; 

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere 
de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere 
de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; 

e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul 
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunţare, fără plata 
unei despăgubiri; 

f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere 
cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege. 
9.2. La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost 

utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum 
urmează: 

a) bunuri de retur : teren în suprafaţă de 1000 mp; 
b) bunuri proprii : conform ofertei tehnice 

10. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu 
intre concedent şi concesionar 

1 0.1. Obligaţiile de mediu sunt în sarcina concesionarului. 

11. Răspunderea contractuală 
11.1. - Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în 

prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. 
11.2. - Niciuna din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen 
sau/şi executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi 
revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea în mod 
necorespunzător a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. 



11.3. - Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în 
termen de 24 de ore producerea evenimentului şi să ia toate măsurile specifice în 
vederea limitării lui. 
11.4. - Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu 
încetează, părţile au dreptul sa-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului 
contract de concesiune, fără ca niciuna dintre ele să pretindă daune-interese. 

12. Litigii 
12.1. Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract 

de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ !J..G. 
554/2004, cu modificările ulterioare. 

12.2 Pentru soluţionarea eventualelor litigii, părţile pot stipula în contractul de 
concesiune clauze compromisorii. 

13. Limba care guvernează contractul 
13.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 

14. Comunicări 
14.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului 

contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 

momentul primirii. 
14.2. -Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau 

e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

15. Legea aplicabilă contractului 
15.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Părtile au înteles să încheie astăzi, prezentul contract în trei 

' ' 
exemplare, două pentru concedent şi unul pentru . 
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Piata Mihai Eminescu 

ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 

PRIMARIA ORASULUI BUFTEA 
Nr.173/16.11.2009 

Tel/Fax: 0318241231/8241238 

ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE 
NR. 467107.12.2007 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BUFTEA cu sediul in Buftea. Piata Mihai 

Eminescu, nr. 1, jud. Ilfov, tel/fax: 0318241231,8241238 cod fiscal 4434029, cont nr. 

_________ deschis la Trezoreria orasului Buftea, reprezentata prin primar 

STOICA ION, denumită în continuare concedent, pe de o parte, 

si 

Societatea comerciala INTERNATIONAL MEDICAL CENTER SRL, Adresa/sediu: 

Buftea, Piata M. Eminescu nr. 15, bl. camera 1, demisol, jud Ilfov, tel: 0723642114, nr. de 

inmatriculare la Registrul Comertului J23/1 020/2005, CUI 17623291, cont 

deschis la: _____ ,, reprezentata prin Mohamed 

Hassanain- asociat in calitate de concesionar, 

a intervenit prezentul act aditional nr. 1 la contrctulde concesiune 467/07.12.2007: 

La art. 4 obiectul contractului pct. 4.1 va avea urmatoarul continut: 

4.1. Obiectul prezentului contract de concesiune exploatarea bunului imobil -teren 

in suprafata de 1000 mp. situat in Buftea, Aleea Scolii nr. 2-4, (fosta Al. Tineretului, in 

incinta serviciului de ambulanta) cu numar cadastral 4565/2, intabulat in cartea funciara la 

numarul 6853 a oraşului Buftea. 

Celelalte prevederi ale contractului de concesiune 467/07.12.2007 raman 

nemodificate. 

Prezentul act aditional nr. 1 la contractul de concesiune 467/07.12.2007 a fost 

incheiat astazi 16.11.2009 in trei exempare originale, doua pentru concedent si unul pentru 

concesionar, la sediul concedentului. 

CONCEDENT, 

PRIMARIA ORASULUI BUFTEA 

PRIMAR 

STOICA\ION 

d ~ ~ ~,, f',_-

CONCESIONAR 

S.C. INTERNATIONAL MEDICAL CENTERS.R.L., 

ASoc1{; ;- + "': ,. 
MOHAMED HASSANAIN 

• i '· fL_ . 
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c~rt{{ict'J.m it~liJrmofiile r(~ti.:~riroare /(1 soch:-raf.Yl comer{:ialll: 

INTERNATIONAl. MEDICAL CENTER S.R.L. 
l.lNFOllMAŢTI Uf, lfJENTIFICt\RE 
Seditt social: ORAŞ Rl)FTE.O., H-dul MIHAI l!MJNI::SCU nr.l5, bloc CAMERA 1, ap. Of'.MISOL. w:J po:;t"l 
70000. 1<1.021212~85.1, 212·H5.l, 0717174R53, judeţul llfuv 
ACl tit:! ·tmn~tticulare şi :mtorirarc a functînnărîi: Închei~re judedtorcal-i.·t·1 m.79):'?).C'6.)_nn"i,.ll:DFC.-\ 1 Of{ 
DELEGAT CITJCULESCU CONSTANTIN 
Nurnr~r de ordine in Registrlll Cnmct11lilli: J23il0101200S. atribuit in duta do 26.0~ 2005 
Sr:.ue tîrmâ: funqiunc 
Forml de or.12.ani7arc: Societate CDmcrcLn.l~ oCU rihpund~rt' limil<tli\ 
Cnd uni o de Inregistrare: 17623291 otribuit in d•ta de 26.0~.2005 
Certific;ar de llucgi,trnrc; B 1364180. emis P" dota de O>.Ol2008 şi el il><:"at la dat;; 07.0}.100S 
D<m lllritn<i 1·11r~gi strări in registrul come'!ului: 1 ~.02.20 1 1 
Cons(iruir~ penttu o dmată nelimitată 
Act cons1ilU1iv acltlalizat pri11 ccrorca nr.l0981 din 03.0:\.2008 

l.SEil 1 U :SOCIAL 
-Dovadă act selJiu: Contmet de î·nchirir-rc nr3 din data dt:. 15.02.-2007 

Data expir,\rii scditllui: IS.02.2017 

.l.C.O.PITAL SOCIAl. 
C::.piral social suhsc.ris: 500.00 RON, inlt>gr<1l "'i1rsa1 
!\umar p~t1i sncialc: 50 
Valoare parte sncialii: 10.00 RON 

4.ASOCIATII'ERSOANf. F'I7.1Cf. 
lJASS,·\?-JAJN MOHAMED 
Calitate: a._,oc.im unic 
Cet!11e11ia: t'0m~nă 
Sex~ ma%ulin 
Dat; .i Jocul naşterii: 08. 12.19"13, RAFA ll ,P AI.FSTJNA 
Apottlllla capital: 500.00 KON 
l\'tllnAr parţi >ociaie; 5ll 
c~"}tj de partk.i~r~ ll\ b·eneficii şi pierderi: l oo·~";j 

5.PERSOANE ÎJI-IrllTFRNICITf. 
HASSANAIN MOilAMED 
CalitULt: adminis[rato·r 
l:unt=~ie: ne~rcc.ifi~:ata: 

Cel~le"ie: romanii 
f'uwi. DEPUNE 
Datr. şi locul naşt<rii: 0812.1971,. RAFAH.PALLSTII\1\ 
Data numirii: 25.05.7.110~ 
Durata m~ml•tului: nelimitata 
Dat;1 dcpuncrii spo::cimenulu i de o:;e um[tur~: 2 3.052:005 



6.DOMEI\II Dr. ACTIVITATE 
:\c·tiviiatca principalii confl1nn (:oditk~rii (ordin 337~"200'7) 

8621 - .r~ctivităţi de a~is•erw·, medical~ gc.m~rulâ 

A.ctiYLtilll ~e<:undMe c:ontDm1 codilîe.Jrii (ordin 317•'2007): 
721 1 - C en:daJt:.· de7.voltare in biDlt:.hnoJogic 
i2\ 1) - C.:;r~.:.elwe· der.voltarc. in uhe ~liin!e naturale şi ingine-rie. 
7220. Cen:.eli1re· lie:r.voltarc: în ştiin~e socif!le .şi umaniste 
8610- At:livil~li de asistenţă spittdi(:ea.::-<;:1 
~622- Ani,·i~~ti do ~e;iston!ii m«Jic~l~ >pcdalizată 
8623 - A'.:1Î\· it;~ti dt a:;.is.tcntă !.tom<Hr..)logic:a 
86'10 - Altt a~tivitâţi r~fcritot~ k1 :;~nMatea uman.l 
871 O - J\~':1 ivitf:l~i a. le ccntr~lor dt: ing.rij ire medicală 

7 .S\JCLIRSAL·VSU BIJNI T.!i. ŢI/FILIALE 
f\ u exi~~lil ·Jnrţ:g_lstrări 

8.SUHI SfC:l.l'I'DAREii'LII\'CTf. fii' LUCRU 
f'I..I~CT DE LI_'(:RI_I 
. lffivH.di'i seJiu: ((mtr~Kt de închiriere. nr. 802.77 J din ~i~ta 28.Ct7 .2006 

Data de incepul ::.1 ._.ilhtbihti\ţii pc:ntru dov11d!.l cl~ :~di•1: n I.OR.200G 
P~rioB.d~ ','lliabllili1~~· 1 an 

Adma: ROMANIA, BCCIJRFŞTI ~ECTORI.iL 3, Str. RRAII.ITA nr.4813. bl•lC CAMERA 2, cU 

f'liNCT DF 1.\JCRU 
. Dcwad~ ;cdin: Ccmtmc.t de înl'hiriere, nr. 80.1()0:\ din data 16.08.2006 
il"~" do tllCtpllt a va1ahilit~ţii pentru uc"·~d~ de sediu: 16.08.2006 
Pt:riiJ<.1J[~ Y?lhlbilitarc-: .5 ani 

Adn;sa: ROM1\NIA, ll\JClJREŞTI SECTORUL), Str. BRAII.ITA nr.4SB. PMUER CAMERA 1 +MANSARDA 

l'l~NCT DF UJCRL 
Dov•lci;l sediu: Contract do subindtiriere şi anexele la acesta, dupli cal. din dma O 1 1 O )007 
D<:11;l de 'fncc-pur a val.a.bilită~ti pentw do\·~da de se-diu: 01.10.2007 
D;11a expirMii dovczii d.: scd~u: 3U.09 2017 

·\drcc"': ROMANI..\,, BUCU IZ.[.~ TI SECTORUL fi, Prcl. GHENCC:A nr.6$B, bloc F. 1n<ăpcri le 13 şi 14, >t.l. et.P 

P!J'<CT DE LL'CRLI 
- n,.-,.,·u_dj se:di u: C ontr~1ct Ue îr~~~hif icre: nr. 91 748 din d11ta O~U 1 .20()7 

Dat• do inceput" ''"i"bilil<ljii pentn1 dovada de 5.<0diu: O 1.11.201 O 
Data cxpirilrii do\•czii de ~~cliu: 31.10.20U 

.~<Jres.: ROMAI\IA, BLICLR.EŞTI SECTORUL 6, Str. PRELUNGIREA GIIE"'CEA nr.(,~fl, hloc CI. LOTUL 
hR.68, sc.2, ct.P 

I'!.''<CT DF. 1..\:CRU 
- novad-~ se-diu: Contnu.:.\ rJ~ "lndtith~rt:':, nr. 12 din data 20.11.2008 

Dn.m d-e inceput a v21Ju.bî~irf!~ii pentn1 dovada de sediu: 2U.l 1 .201 U 
Da1~1 ~-~pir~rii dnvezi i de sediu: 19. 1 1 .20 l:. 

Adre;a: R0\11\NTA, fll:Ct.IRE~ll SECTORUL 6. Prel. Gllf'NCF.A nrlt5B, bloc E. Sp•tiul nr. 2, nr q,j.,trol 
3~~:z:~~:l :0;2, se.\ .. e~-P 

pt_.N(:f DE Ll.ICRl: 
- Du\·;_1d;1 ~diu: Contra-ct de inchiri{:rt\ clin ck1r_;_-t }~.11.2010 
Dara de 1nccput t1 \·a!ubilit~~ii pt'rr\ru drrv.:.td3 de :.c·dlu: Ol.l2.:?fJ1ti 
fiara C;(pir,ifii d0\'e:Lli dt::': :s~diu: )0.1 1.2012 

Adrcw R0\1A:<IA.I.lUCLR.EŞTI SFCTORIJI. 6, Prcl. (iHEt-.CEA nr65El. bio( F, lncăpcrile 1 -12. ;r.l, et.P 

95,fDIT ~1/SAU ACTIVJT..\:p AUTORIZATE- CONFORM ART.IS DIN LFGF.A 359/2004 
~cdiul :;()cial din: ORAŞ BLifTE/1, [1-dul MIHAI EMINESCU, nr. 15. bl<>c CAMERA L ar. Df:.MISOL. jude.tul 
Ilfov 
C<..~nfOrrn Dt:~:lara1ici-rip model 3 nr_ 10981 din 0).01.2(>0R, 
desf)4.(\flră urm~toarele acti\'ităţi (CAEt' Kev .2): 7219. 7!10, R(,21, 8622. 86%. 
data C(:rtiti.;,·<.~tu}ui \:l.)l~qat':~tnr: 0-1.04.1008 



Sc,iiul se<:undar: I'IJNCT DE L\JCRI.I, llUCUR.EŞTI SECTORUl. 3, Str. l!IV\ILITA. nr "SR, hloc C\MfRA 2. 
w_il 
Co11fonn Dcclara!iei·tip mo<kl 2 nr. 3319-1 dm OJ .092(1%; 
deslai<)ar~ urmatoorde activit!iti (CAEN Rcv.l ): ~511, 851 i. !::" 14. 
data c:trtit1C(I~Ului cons.tataK)r: 2rl09.2006 

Sediul s<C•.w<lac P\:Ncr DE L\.iCRU, L!UCURF:ŞTl SlCTOR\.'1. 3. Str HRAII.IIA. rtr -i}:fl_ P.-\IHcR 
CA~1ERA 1 1 MAJ\SARDA 
Conform Declaratiei-tip 1Mdel J nr. 17682 din 02.(H.2008; 
desfiişuar<1llrmato-!1Icle o<:tivit~ti (CAEN Rn.2.) ~6W, 8622, S623, 86Wr. 
dEL1u (:~f1ificatului constiJI<:Hor: f>.L04.2001i 

Sediul secundar: PUNCT DE LUCRU, f!UD.IREŞTI SLC:TORI.IL 6. Prel. C11FNCF..-\. nr. 6)H. lncâpcrrlc 1·; \; 1-1. 
bk>e P, sc-ara l. tti~ f' 
Collfe>rm Dcclara\iei·tiţ• model 3 nr. 17682 din 02.04.2008; 
tbfitwar~ unnMo•rdo activităţi (CAlN Re,•.2): 861 o. 8622, 8621, %'!0. 
d•ta c~rtific.atu1ui wnsWMor: 04.04.2008 

Sediul sec\rndar: PUNCT DE I.IJCRU, BUCURF.ŞTI SECTORt'l. (,_ Str. PRH1Jl<Ci!Rb\ CliH.:nA r.r 6<1"\ 
LOTUL l\R.68, bloc. C 1, s<~tra 2, etaj P 
Conform Declaraţiei-tip model ) m. 1 76~2 din 02 .1}1.2008: 
desf<işu<trll urmMoarcle <>ctlvil~ti (CAEN Rev.l): 8610, &622. 8623, 8~40. 
ililtiA (:ertifk:atului const::1talor: ().·~ .04.2008 

Sediul ;ceundtlr: Pl_.'NCî DE LUCRU, BUCIHU::Şll SECTORI:I. 6. Prel CiHF.NCEA. nr. 6'FI. Sf"!tiulr;r ."_ nr 
~a..c;traJ J9S2i3/ 1 ,n;2, bloc E. :.;~lua 1, etaj P 
Confonn Dedor;otiei-tip model 3 nr. 68.523 din 27.11 .2.01l8; 
d~s!Aşoorti unnii1o~rele activitllti (Ci\EN Rov.Tr: 8610,8671, fli22. 86'11J. 
data ccniticatului wu>tatator: CH.I2..200S 

S-<;diul ;ceundar: f'L~CT DE LUCRU, BUCl:RE.Şll SECTORIJL 6. Prd GIIF.NCEA. nr. 658, incap.;rile l 1 c. 
b k1c: F, scara l. t:li\i P 
Collform Dccloratiei-lip ltlDdcl2 nr. 116521 din 07.12.2010: 
<iesf~şoară unnfito;u-ele activitati (CAEN Rev.2): &61 O, 8622, 862 .l, 81i9D. 
d~-t.ta <:e1tificatului {;OnstMatnr: IO.t·:?.lOlO 

IO,FAPTii Al'!..-\ TE SUB INCIDE::"'ŢA AR"r.21 lit. e)-h) din LECEA 11r. 26/1'1'10 
L11. data prezentului, ·rn dille]ţ la :zi ale- tînn~l. nu fi2.urtază mt'n\iuni refcr:toarc La ~-~Jrhl1mn<"lri alr: ;:,_~rr .. :-rtian:·.tlur 
pe-ntru fupte peut1le, pune-ren :mb :.;Lare- d€' intc-rdiqie, in-:-.tihtirc·a curate:lti. J.::-dararca sulrii de inc.i"lh•cnl~' ::.ilu f.t!irr·rcnt. 
conform art. 21 Uin L~gca nr. 26.'1990.nu se atla in tU.:âune '3-î1U divizan::-. pti)(:C:'. de dlzolvare ~iilllfrhidafl:' 1 ~-r:~nfmTI' 

U:gii f)f. .li il9'.i0~ rtpublic-~"1(;;; )~ roorg~mÎzMe judiciară :S<.ltl faliment ( conrllrm Le.~. iim. }!).'2U06. H:puhlicllr1 .1 

S·a elioorat prez.tnlul terlifical solicitantului INTERNi\TIOCI!AL MHHCAL CJ::NTF:R SRL. 
•prc a-l sen--i la OFICIUL Dt: f.MlGRAIU. 

Informaţiile •unt dlberate din rc~:istrul central >11 comerţului computcril.llt, Jinut tlr Ofici1tl 
National al Reghtrulul Comerţului, şi au In bază comunicarea înrc·uistrărilur dec!Uate in n>glstl'nl 
comeriului ţ.irmt de ciitn= oficiile registrului comertului de r• liin~:•\ tribunal, pân~ la u~ta <k 
02.l~).2011. 



ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. !;f' 
din 29 iunie 2007 

privind concesionarea suprafeţei de teren de 1000 mp situat în 
Buftea, în incinta serviciului de ambulanţă, pentru realizarea 

unui centru medical 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• expunerea de motive a domnului Bălălău Constantin, primarul oraşului Buftea 
prin care propune concesionarea suprafeţei de teren de 1000 mp situat în 
Buftea, în incinta serviciului de ambulanţă pentru construirea unui centru 
medical 

• raportul de specialitate al Serviciului Domeniu Public, Privat, Investiţii, 

Achiziţii Publice, Informatică, 
• avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism şi a Comisiei 

Buget-finante; 
Ţinând seama de prevederile OUG nr. 54/2006 privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, ale Hotărârii nr. 
168/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 
54/2006 şi ale art. 13 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) corobora! cu alin. (5) lit. a) şi ale 
art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Se aprobă concesionarea suprafeţei de teren de 1000 mp din 
domeniul public al oraşului Buftea, situat în Buftea, în incinta serviciului de 
ambulanţă, pentru realizarea unui centru medical, pe baza studiului de 
oportunitate prevăzl:lt în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini pentru 
concesionarea suprafeţei de teren de 1000 mp situat în Buftea, în incinta 
serviciului de ambulanţă, pentru realizarea unui centru medical, conform anexei 
nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.- Durata concesionării este de 49 de ani, cu posibilitatea prelungirii în 
condiţiile legii iar valoarea minimă a redevenţei pentru terenul ce urmează a fi 
concesionat este stabilită prin raportul de evaluare prevăzut în Anexa nr. 3, parte 
integrantă a prezentei hotărâri, respectiv 5.051 lei/an. 

Art. 4 - Primarul oraşului Buftea va asigura aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri prin serviciile de specialitate. 

/{;-~~'3:~>~" Contrasem nează 
PREŞ,IŞ,~IN;J;s-~E·~EpiNŢ Ă, SECRET AR, 

€al·otesctF racle Mesteadă~t.Y.,:i(i-ta 

Nr. JÎ,f \~~lZ:(l/ 
din 29 iunie ;2007;:.~~·>•' 

':·~.U:__i_~_'j/ 



ROMÂNIA 
• JudeţuiiLFOV 

PRIMARIA ORAŞULUI BUFTEA 

CERTIFICAT DE URBANISM 
Nr. /2 din !l::f.O"t. 20./y 

--------~~~~---

În SCOpiLli: CONSTRUIRE CLINICĂ MEDICALĂ P+4 

Ca urmare a cererii adresate de:S.C.INTERNAŢIONAL MEDICAL CENTER 

S.R.L. ,prin reprezentant Mohamed Hassanain-asociaţ , cu sediul în judeţul ILFOV 
satul, sectorul , cod poştal 070000 , str MIHAI EMINESCU . nr.15, camera 1 ,demisol, 
se .. , et. ap , telefon/fax , e-mail 
înregistrată la nr. 4228 din 15.04.2011. 

-pentru imobilul • teren şi/sau construcţii -, situat în judeţul ILFOV, oraşul BUFTEA, 
satul .............. , sectorul ... , cod poştal 070000, str.ALEEA TINERETULUI, nr. bl. 
se ..... , et. ... , ap .... , sau identificat prin: 
ACT PROPRIETATE ,DOCUMENTATIE CADASTRALA NR.4565/2 

in temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. 242/2006, faza PUG , 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local BUFTEA nr. 9 din 11.02.2009, 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

SE CERTIFICĂ: 

1. REGIMUL JURIDIC:- TERENUL, IN SUPRAFATA DE 1000 MP, CONFORM ACTELOR DE 
PROPRIETATE SI DOCUMENTATIEI CADASTRALE ESTE SITUAT IN INTRAVILANUL ORASULUI 
BUFTEA , CONFORM DOCUMENTATIEI P.U.G. APROBATE PRm H.C.L. NR.9/2009. 

·TERENUL ESTE PROPRIETATEA PRIMARIEI ORASULUI BUFTEA , DOMENIU PUBLIC 
, CONFORM LEGII NR.930/2002 , PRIVIND ATESTAREA DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI 
ILFOV , PRECUM SI AL ORASELOR SI COMUNELOR DIN JUDETUL ILFOV , ANEXA 2 , POZITIA 
22(TEREN CANTINA SOCIALA SI GRADINITA ),CAPITOLUL XV. 

-CONFORM CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.467 DIN 07.12.2007 SI ACT 
ADITIONAL NR.1 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE MENTIONAT, TERENUL ESTE 
CONCESIONAT DE S.C. INTERNATIONAL MEDICAL CENTER SRL Si INTABULAT IN CARTEA 
FUNCIARA A ORASULUI BUFTEA LA NR. 6853. 

2. REGIMUL ECONOMIC: CURTI CONSTRUCTII 

cr; S_C. L'\'TER.J'\iATIONAL lvfEDJC:U CENTER 15.04.2011 redlver/doc/AC/ 1 



3. REGIMUL TEHNIC: CONFORM P.U.G. ORAS BUfTEA APROBAT PRIN 
H.C.L. NR. 9/2009 ,AMPLASAMENTUL TERENULUI ESTE IN INTRAVILANUL 
ORASULUI BUFTEA, ZONA ECHIPAMENTELOR PUBLICE DIN DOMENIUL 
INVATAMANTULUI CB2-PLANŞA FV. 

MODIFICAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PE AMPLASAMENTUL 
MENTIONAT ESTE POSIBILA NUMAI DUPA ELABORAREA ,A VIZAREA SI APROBAREA 

UNUl PLAN URBANISTIC ZONAL PRIN GRIJA SOLICITANTULUI 
(conform Legii 350/2001 , modificata) 

EXTRAS DIN PLANUL URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL 
LOCAL DE URBANISM AL ORASULUI BUFTEA 
-AFERENTE AMPLASAMENTULUI MENTIONAT 

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

· zona constructiilor cu cladiJ·i maxim P+2 niveluri in zona centrala a orasului, in 
centre de cartier sau diseminate in oras, destinate invatamantului de toate gradele; 

UTILIZĂRI ADMISE 

-crese; 
· gradinite cu program redus, normal si prelungit: 
·scoli; 
· afterschool 
· licee 
· scoli postliceale 
· scoli profesionale 
· institutii de invatamant superior 
. camine si cantine pentru elevi si studenti 
· spatii verzi amenajate 
· parcaJe 

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

puncte comerciale alimentare care nu comercializeaza bauturi alcoolice sau alimente 
daunatoare sanatatii copiilor 
puncte comerciale nea!imentare care desfac materiale legate de procesul de 
invatamat (librarie, papetarie etc) 

UTILIZĂRI INTERZISE 

. lucrari de terasament de natura să afecteze amenajarile din spaţiile publice şi 

construcţiile de pe parcelele adiacente, 
. orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine 
sau care împiedica evacuarea şi colectarea apelor meteorice . 
. orice alte utilizari decat cele de la art.l si 2. 

CARACTERISTICI ALE P ARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUl'll) 

suprafata de teren necesara se calculeaza astfel incat sa se asigure, pentru 
invatamantul prescolar 22 mp/copil iar pentru invatamantul scolar 20 mp/elev 

CL' S C. NTER:'\ATJO!\'.A.L i'vlEDICAL CENTER 15.04.2011 red'ver/doc' AC 2 



frontul la stradă va fi minim 20.00 metri pentru crese si gradini te si minim 30 m 
pentru scoli si li cee; 

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 

- constructiile de inYatamant YOr fi retrase de la aliniament cu minim 6-10 metri; 
- constructiile destinate activitatiilor conexe (internat, cantina, puncte comerciale) pot fi 
amplasate la aliniament. 

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LA TERAl..E şi 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

- cladirile se YOr amplasa în regim izolat, retragerea faţă de limitele laterale vor fi de 
minim jumătate din înălţimea la comişe, dar nu mai puţin de 5.00 metri, 
- retragerea faţa de limite le posterioare va fi de minim jumatate din înalţimea la cornişe, 
dar nu mai puţin de 10.00 metri ; 
- se permite cuplarea constructiilor destinate creselor si gradinitelor cu constructii de 
locuit 

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALT.IELE PE ACEEAŞI 
PARCELA 

cladirile vor respecta între ele distanţe egale înalţimea celei mai înalte; distanţa se 
poate reduce la jumătate din înalţime, dar nu mai puţin de 6.00 metri, numai în cazul 
în care faţadele prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor încaperi 
care necesila lumină naturală. 
In cazul amplasarii pe aceeasi parcela a unor spatii de invatamant prescolar si scolar 
organizarea incintei va trebui sa asigure separarea functionala pentru protectia 
prescolarilor 

CIRCULA ŢII ŞI ACCESE 

- parcela este construibila numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 
metri laţime dintr-o circulaţie publică în mod direct; 
- este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau 
cu dificultăţi de deplasare. 

STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

stationarea autovehiculelor necesare functionării diferitelor activităti se admite numai . . . 
în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice; pentru vizitatori se admite 
utilizarea parcajelor publice situate la di stanta maxima de 250 m 
pentru norme specifice pe activitati vezi capitolul 9, Parcaje din cadrul Prescriptiilor 

generale 

ÎNĂLŢIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR 

- in cazul gradinitelor inalti mea maxima este P+ 1; 
-pentru scoli primare regimul de inaltime nu va depasi P+2 
- pentru scoli gimnaziale, licee, internate se recomanda maxim P+4 niveluri 
- pentru unitati de invatamant superior (inclusiv caminele aferente) se poate atinge un 
regim de inaltime de maxim P+6 cu Hmax 22 m 

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

- aspectul clădirilor \'a fi subordonat cerinţelor specifice functiunii , pat1icularităţilor 
sitului, de caracterului general al zonei şi de arhitectura clădiri l or din , ·ecinatate cu care 
se află în re l aţi i de ca-vizibilitate; 
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- aspectul c lădirilor va exprima caracterul ş i reprezentatiYitatea funcţiunii şi va răspunde 
ex igenţel or actuale ale arhitecturii europene de "coerenţa" şi " e leganţa"; 

CONDIŢII DE ECHIP ARE EDILIT ARA 

- toate clădirile Yor fi racordare la reţe le le tehnico-edilitare publice (apa-canal, electrice, 
gaze naturale); 
- se \'a asigura în mod special captarea si evacuarea rapida a apelor meteorice prin 
sistemati zare Yerti ca lă la reteaua publica de canalizare sau, pana la marirea capacitatii 
retelelor publice, la un bazin de retentie situat in incinta proprietatii ; 
- toate noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat; 
- se interzice dispunerea antene lor TV -satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si 
se recomanda eYitarea dispunerii Yizibile a cablurilor CA TV 

SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTA TE 

- Se vor asigura minim 1 O mp/copil spatiu verde la crese; 
- 75% din suprafata gradinitelor si scolilor vor fi reprezentate de terenul amenajat: curte 
recreatie, amenajari spot1i ve, zona verde, gradina de flori ; 
- Se vor identifica, proteja si pastra in timpul executarii constructiilor arborii imp011anti 
existenti avand peste 4,0m inaltime si diametru tulpinii peste 15,00cm; in czul taierii 
unui arbore se Yor planta in schimb alti 1 O arbori in perimetru spatii plantate publice din 
aprop1ere; 
- spafiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţada; minim 
40%din gradina de fatada se , .a planta cu arbori ; 
- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese, trotuare de garda vor fi înierbate ş i 

plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.; 
- se recomanda plantarea limitelor de proprietate cu specii de arbori ş i de pomi 
fructiferi ; 
- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei 
sa se e\·ite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. 
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel putin un arbore la 1 O locuri de parcare 
si Yor fi înconj urate de un gard viu de 1 ,20m inaltime.; 

ÎMPREJMUIRI 

- se recomanda separarea spre strada cu garduri transparente ce vor aYea înălţimea de 
maxim 2.00 m cu un soclu opac de 0.60 m. şi o parte transparenta dublata de gard viu; 
iar pentru alte functiuni cu garduri transparente ce vor avea înăl ţimea de maxim 2.00 m 
cu un soclu opac de 0.60 m. şi o pat1e transparenta dublata de gard viu 
Pentru limitele laterale si posterioare se recomanda garduri opace de maxim 2,20m 

PROCENT MAXIM DE OCUP ARE A TERENULUI (POT) 

- Amplasamentul va fi organizat în patru zone, dimensionate în functie de capacitatea 
unitati i de învatamant, dupa cum urmeaza: 

- zona ocupata de constructie; 
- zona cm1ii de recreatie, de regula asfaltata; 
- zona terenmilor si instalatiilor sportive; 
- zona verde, inclusiv gradina de flori . 
Pentru învatamantul prescolar (gradinite) se va asigura o suprafata minima de teren 

de 22 mp/copil, iar pentru scoli primare, gimnaziale, licee, scoli postliceale si scoli 
profesionale, o suprafata minima de 20 mp/ele,·. 

Procentul maxim de ocupare a terenului se Ya referi la toate cele patru zone 
mentionate: 

- 25% teren ocupat de constructii 
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- 75% teren amenajat (curte recreatie si amenajari sportin, zona \Ude, gradina de 
flori) din terenul total. 
Pentru unitati de invatamant superior se \·a respecta tema beneficiarului, fara ca POT-ul 
sa depaseasca 40% 

COEHCIENI MAXIM DE UTIUZARE A TERE"TLUI (<CUT) 

- CL'T maxim= l ,00 mp ADC /mp teren cu exceptia unitatilor de invatamant superior 
pentru care se admite CUT maxim = 2,2 mp ADC / mp 

INAINTE DE ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL, BENEFICIARUL 
VA SOLICITA AVIZUL PREALABIL DE OPORTUNITATE INTOCMIT DE CATRE 
STRUCTURA SPECIALIZATA CONDUSA DE ARHITECTUL SEF SI APROBATA DE 
CONSILIUL LOCAL BUFTEA (conform art.32,alin 2 din Legea 350/2001 modificata) 

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat: 

ELABORARE, AVIZARE SI APROBARE P.U.Z. PE O SUPRAFATA CE VA FI 
FUNDAMENTAT A DE CATRE SOLICITANT PRINTR-UN STUDIU DE 

OPORTUNITATE. 
AUTORIZAREA SI APROBAREA DOCUMENTATIEI P.U.Z. SE VA FACE 
CONFORM LEGII NR.350 /2001,MODIFICATA ,PRIVIND AMENAJAREA 

TERITORIULUI SI URBANISMUL. 

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare 
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. 

4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: 

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIE! DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE va fi însoţită 
de următoarele documente: 

a) certificatul de urbanism (copie); 
b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de 

plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în 
cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată); 

c) documentaţia tehnică- D.T., după caz (2 exemplare originale): 

[ 1 D.T.A.C. [ 1 D.T.O.E. 

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: 
d.1 ) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura: 

] alimentare cu apă 
] canaliza re 

[ ]gaze naturale 
[ ] telefonizare 
[ ] salubritate 

[ _j D.T.A.D. 

] alimentare cu energie electrică 
] alimentare cu energie termică [ ] transport urban 

d.2) avize şi acorduri privind: 

TASM, DISTRIGAZ,ROMTELECOM, ENEL, AGENTIA DEMEDIU, C.J. ILFOV. 

[ ) securitatea la incendiu [ ] protecţia civilă [ ] sănătatea populaţiei 
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d.3) avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor 
descentralizate ale acestora: 

d.4) studii de specialitate: 

STUDIU GEOTEHNIC 

e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului; 
f) dovada privind achitarea taxelor legale. 
Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): 

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 
1 

PRIMARI 

ST~IC~ 1~\~ 
1 ' ~,\ . '-

\ 
INTOCMIT 

CIUFU ANIŞOARA 

12 luni de la data emiterii. 

SECRETAR 
ŞTEFAN ALINA 

--~~A>:~z;---

ARHITECT ŞEF 
ing. PĂUN DUMITRU 

Achitat taxa de: 12 lei, conform Chitanţei nr. 12372 din 15.94.2011. 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

se prelungeşte valabilitatea 
Certificatului de urbanism 

de la data de .............. până la data de ............... .. 

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul 
urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism. 

Conducatorul autoritatii Secretar, 

Arhitect-sef , 

Data prelungirii valabilităţii: ................ .. 
Achitat taxa de .................. lei, conform Chitanţei nr ................ diB ................ .. 
Transmis solicitantului la data de .................. direcUprin poştă. 
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TERENURI SI ClADIRI IN CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA CONSILIUL LOCAL 
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ - constituita conform H.C.L. 6126 
iunie 2008. 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune 
nr.467/07.12.2007 încheiat cu S.C International Medical Center S.R.L. 

COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
formata din urmatorii consilieri locali :Dumitru Nicolae, Marica Florian, Mande Daniel 

~ ~ A :2 g f'"J() 2 {!/? INTRUN!TA IN ŞEDINŢA SA DIN DATA ... : .. · ..... : ......... ~ .. ... .. . .... ... ..... . 
A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMEN-
TULUI DE SPECIALITATE .......... ................................... .... .......... . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE A VIZAREA 
FAVORABILĂIN~F-AV8RABi t-Ă A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune 
nr.467/07.12.2007 încheiat cu S.C International Medical Center S.R.L. 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT 
URMĂTOARELE OPINII /DIVERGENŢE ....... ..... .. . ...... .. . .. . ...... ... .. . .. . 

PREŞEDINTE DE COMISIE, 

Dumitru Ni~olae 
1./ /l ( lt .Jit( 1 

'-------



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM· constituita 
conform H.C.L. 6126 iunie 2008. 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune 
nr.467/07.12.2007 încheiat cu S.C International Medical Center S.R.L. 

COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 
formată din următorii consilieri locali: Marica Florian, Calotescu Eracle, Protiuc 

Constantin ( {Vţ(_ n; ~~- Av-: t:f?\__ 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o .l . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o .1,;. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

:.. o o o o o o o o o o o oVo oAo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o( o o o o o o o o o Z.,:,'f o o () ~y- o ~~o ( 'Z.:..: o o o o o o o o o o o o o • \ o o o o o o 

INTRUNITA IN ŞEDINTA SA DIN DATA .......... ' ....... 1 .............................. .1 ........ . 
A ' ! 

A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMENTULJUI DE 

~~.~~~~.~~~.~~~.·. ·. ·.·. ·. ·. ·. ·. ·. ~\. ·. ·. ·. ·. ~~~(~. ·.~~: ·.·.·.·.B0"??. ·.·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.·. ·. ·. ·.·. ·. ·. ·. ·.·.·.·. ·.·.·. ·.· .. o 

( 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ 1 t!;FAV6RABILĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune 
nr.467/07.12.2007 încheiat cu S.C International Medical Center S.R.L. 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
' OPINII/DIVERGENTE ........ .. .................... ........... .. .......... .. . .......................... . 

' 

····················· ··········· ··· r ·· J········· ~ ..... \· ·· '·· ·· 9 · ~ ·· ··· ·· ···· ·~····· · ··· 
.. ................ ...... . ~L.~\ ... . ~.~· · · ..... ~ ... ~~~ .... . ... ~. ~1~.~~~Y .......... ··· · 

PREŞEDINTE DE COMISIE, 

MARICA~RI~ 

~ ~ 


