
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 
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Web: www.grimariabuftea.ro 

HOTĂRÂREA NR.159 
Din 30 august 2019 

privind prelungirea contractului de concesiune nr.8/15.02.2005 şi modificarea 
redevenţei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în oraşul Buftea, 

B-dul Mihai Eminescu, nr.15 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
11 Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu 

Locativ, Autorizaţii şi Avize, Direcţia Impozite şi Taxe locale, Serviciul Juridic şi 
Autoritate Tutelară; 

• Cererea formulată de Dr. Brăileanu Gena, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual CMI Dr. Brăileanu Gena înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 
4611 /07.03.2019; 

11 Hotărârea Consiliului local nr. 38/31.03.2014 privind aprobarea prelungirii 
contractului de concesiune a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, situat în 
oraşul Buftea, B-dul Mihai Eminescu, nr.15, în favoarea doamnei doctor Brăileanu 
Gena; 

■ Hotărârea Consiliului local nr. 14/31.01 .2005; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 
11 Avizul Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 
.. Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
■ Art. 3, art.4, art. 8.1 lit. a) din Contractul de concesiune nr. 8/15.02.2005, astfel cum 

a fost modificat prin actele aditionale nr.1 si nr.2; 
În conformitate cu prevederile: , 

„ art. 391 alin. 1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

„ art.4 alin. (1 ), alin. (3), art. 5 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 
privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale; 

■ art.129 alin. (1 ), alin. (2), lit. (c) şi (d), alin. (6) lit. (b), alin. (7) lit.c), art.87 alin. (5) 
din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5712019, 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se aprobă prelungirea contractului de concesiune nr. 8/ 15.02.2005 încheiat 
între Primăria oraşului Buftea şi doctor Brăileanu Gena, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual CMI Dr. Brăileanu Gena, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, 
situat în oraşul Buftea, 8-dul Mihai Eminescu, nr.15, judeţul Ilfov, începând cu data expirării 
acestuia până la data de 19.10.2021. 
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Art.2. - Se însuşeşte Raportul de evaluare întocmit de către evaluator autorizat 
ANEVAR pentru spaţiul în suprafaţă de 18 mp din imobilul construcţie situat în Strada Mihai 
Eminescu, nr.15, judeţul Ilfov, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

Art.3. - (1) Se aprobă modificarea redeventei din contractul de concesiune nr. 
8/15.02.2005 în care funcţionează Cabinetul Medical Individual CMI Dr. Brăileanu Gena de la 
171 euro/an la 3.240 lei/an 

(2) Contractul de concesiune nr. 8/15.02.2005 se va modifica în mod corespunzător 
conform prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. - Se împuternicesc primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate pentru a 
semna actul adiţional nr.3 la contractul de concesiune nr. 8/15.02.2005. 

Art. 5. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, Cabinetului Medical Individual 
CMI - Dr. Brăileanu Gena şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEOL NA. Mlţl~E~~ v.vrv7,vt 
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