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HOTĂRÂREA NR. 184 
din 21 decembrie 2021 

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu care aparţine domeniului privat al 
oraşului Buftea, situat în Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 15, judeţ Ilfov, în scopul desfăşurării de 

servicii medicale şi activităţi conexe actului medical 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe· Alexandru viceprimarul 

oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, 

Autorizaţii şi Avize; 
• Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de Dezvoltare 

Comunitară ; 
■ Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină ; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (1 ), alin. (6) lit. b), lit. (c), alin. (6), lit. a), art. 
287, art. 297 lit.c), ale Secţiunii a-4-a art. 332-348 coroborate cu ale art. 310 alin.1 ), alin.2) lit. a) şi 
b), art. 312 alin. 2-4), alin. 6), alin. (7), art. 313, art 362 din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, ale Legii nr. 287 /2009 privind Codul Civil al României; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g), art.196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu din imobilul situat în oraşul 
Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 15, în suprafaţă totală de 40 mp, din care : cabinet medical în 
suprafaţă de 18 mp şi spaţiile folosite în comun în suprafaţă totală 22 mp aflat în domeniul privat al 
oraşului Buftea, în scopul desfăşurării de servicii medicale şi activităţi conexe actului medical. 

Art. 2. - Durata închirierii este de 1 (un) an cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional. 
Art. 3. - Se aprobă Documentaţia de atribuire pentru închirierea spaţiului prevăzut la art.1, 

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4. (1) Se aprobă Raportul de evaluare întocmit de către evaluator autorizat pentru 

stabilirea valorii de închiriere a spaţiului prevăzut la art, 1, prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Preţul minim lunar pentru închirierea spaţiului prevăzut la art.1 este de 235 euro/lună; 
5, 9 euro/mp/lună, care reprezintă şi preţul de pornire al licitaţiei publice, echivalent în lei la cursul 
BNR din ziua licitaţiei. 

Art. 5. - Se desemnează domnul consilier local Romanescu Constantin, titular şi domnul 
consilier local Ţopai Emilian, supleant în comisia de evaluare, care se va constitui prin dispoziţie a 
primarului oraşului Buftea. 



Art.6. - Se împuternicesc Primarul/viceprimarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate să 
semneze contractul de închiriere cu ofertantul declarat câştigator. 

Art. 7. - Primarul oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.8. · Secretarul general al 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 şi Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează 

AN 




