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HOTĂRÂREA NR. 35 
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a unui spaţiu 

cu destinatia de cabinet medical, situat în oraşul Buftea, Aleea , 
Studioului, nr.7, în favoarea doamnei doctor 

Antonache Claudia Veronica 

Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primaru l Oraşu lui Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Juridic ş i Autoritate Tutelară ; 
• Avizul Comisiei pentru activităţi economice şi financiare şi al Comisiei Juridice şi de 

Discip l ină ; 

• Cererea nr. 2687/25.02.2013 a doamnei doctor Antonache Claudia Veronica; 
• Hotărârea Consi liului local nr. 11 /31.01 .2005 ; 
• Art. 3 alin. 3.2 din Contractul de concesiune nr. 9/15.02.2005 ; 
• Prevederi le art. 385 alin. 1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţ ii , modificată şi comp letată ; 
• Prevederile art. 5 alin.1) şi alin . 2) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind 

concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale; 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) , lit. d) coroborat cu prevederile alin. (6), 

lit. a), pct. 6 din Legea nr. 215/2001 a administraţ iei publice locale, repub li cată , cu 
modifică rile ş i completările ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin . (3) ş i al art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completări le ulterioare, 

Consiliu/local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de concesiune a unui spaţiu cu dest inaţia 
de cabinet medical, situat în oraşul Buftea, Aleea Studioului , nr.?, în favoarea doamnei 
doctor Antonache Claudia Veronica, medic titular al Cabinetului lndividuai"Dr. Antonache 
Claudia Veronica- medic de familie". 

Art. 2. Durata prelungirii contractului este de 4 ani şi 8 luni, începând cu data de 
01.03.2013. 

Art. 3. Se împuterniceşte domnul Pistol Gheorghe - primarul oraşului Buftea pentru 
a semna actul adiţional la Contractul de concesiune nr. 9/15.02.2005. 

Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâ ri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, doamnei Antonache Claudia 
Veronica şi In · ,'~1 - fectului judeţului Ilfov. 
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