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HOTĂRÂREA NR.7 
din 29 ianuarie 2019 

privind încetarea contractului de concesiune nr. 91/27.06.2011, încheiat între Oraşul 
Buftea şi Societatea Civilă Medicală „Dr. Lungu şi Asociaţii" 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
■ Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Domeniul Public, Privat şi 

Comercial şi Biroul Impozite şi Taxe locale; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 38/31.05.2011 privind concesionarea spaţiului cu 

destinaţia de cabinet medical din imobilul situat în strada Independenţei, nr. 96, Societăţii 
Civile Medicale „Dr. Lungu şi Asociaţii"; 

• Adresa Societăţii Civile Medicale „Dr. Lungu şi Asociaţii", înregistrată la Primăria 
oraşului Buftea cu nr. 25676/27.11.2018; 

■ Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
■ Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 
■ Prevederile art. 8 lit. (g) din contractul de concesiune nr. 91 /27 .06.2011, încheiat 

între Or~şul Buftea şi Societatea Civilă Medicală „Dr. Lungu şi Asociaţii"; 
ln conformitate cu prevederile art.5 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 

privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale şi ale art. 36 alin. (9) 
din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. ( 1) - Se constată încetarea, prin denunţare unilaterală, a contractului de 
concesiune nr. 91 /27.06.2011, încheiat între Oraşul Buftea şi Societatea Civilă Medicală „Dr. 
Lungu şi Asociaţii", având ca obiect exploatarea spaţiului (bunul imobil), situat în Oraşul 
Buftea, strada Independenţei, nr. 96, judeţ Ilfov, în scopul desfăşurării de activităţi 
medicale. 

(2) - Bunul de retur, respectiv spaţiul menţionat la art.1, ce face obiectul 
contractului de concesiune nr. 91 /27.06.2011, va fi preluat în deplină proprietate de către 
concedent, pe baza de proces verbal de preluare - predare, semnat de către reprezentanţii 
părţilor, prin Compartimentul Domeniul Public, Privat şi Comercial. 

Art.2. - Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează 
aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 38/31.05.2011. 

Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de ~~a~e în vederea aducerii la îndeplinire, Societăţii Civile Medicale „Dr. 
Lungu şi A ,,~~~ţiî~JŞ~ituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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