
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

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

E-mail: contact@pdmariabuftea.ro 
Web: www.primariabuftea.ro 

HOTĂRÂREA NR. 193 
din 28 decembrie 2022 

privind prelungirea contractului de comodat nr. 1/10.01. 2006, încheiat între 
Consiliul local Buftea şi medicul titular al Cabinetului Medical Individual Doctor 

Ghinescu Minerva Claudia 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşu lu i Buftea; 
• Raportul de specialitate înt ocmit de Biroul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu locat iv, 

Autorizaţii şi Avize; 
• Adresa Cabinetului Medical Individual Dr. Ghinescu Minerva nr.9/2022 înregistrată la 

Primăria oraşului Buftea cu nr. 27515/ 05.12.2022; 
• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 188 / 21 .12.2021 privind prelungirea contractului 

de comodat nr. 1 / 1 O. 01 . 2006, încheiat între Consiliul local Buftea şi medicul titular al 
Cabinetului Medical Individual Doctor Ghinescu Minerva Claudia; 

• Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studi i, Prognoze Economico-Sociale, Strategi i de 

Dezvoltare Comunita ră; 
În conformitate cu prevederile art. 87, art. 129 alin. (2) l it. c), alin. (6) lit. a), 

Secţi unea a 5-a din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanta de urgentă nr.57 / 2019; 
În temeiul art. 139 alin. (3) şi al art.196 alin. (1) lit. (a) din 'codul Administrativ 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 5712019; 

Adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

Art.1. - (1) Se aprobă prelungirea pe o perioadă de un an, respectiv până la data de 
31.12.2023, a con tractului de comodat nr. 1/10.01.2006 încheiat între Consiliul local al 
oraşului Buftea ş i medicul titular al Cabinetului Medical Individual Doctor Ghinescu Minerva 
Claudia, în scopul desfăşurări i de activităţi medicale. 

(2) Dreptul de folos inţă gratuită asupra spaţiu lui menţionat la art. 1 încetează înainte 
de expirarea perioadei aprobate, dacă se constată că nu este ut il izat în conformitate cu 
destin aţia lui, în cazul nerespectăr i i obli gaţiilor şi în cazul în care interesul local impune 
acest lucru. 

Art.2. - Se împuternicesc primarul/viceprimarul oraşului Buftea şi aparatul de 
specialitate să semneze actul adiţ ional la contractul de comodat nr.1 / 10.01.2006, ce se va 
încheia ca urmare a prevederi lor prezentei hotărâri. 



Art. 3. · 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 ducerii la îndeplinire, Cabinetu lui Medical 
Doctor Ghinescu Minerva Claudia şi Instituţiei Prefectulu i Judeţul Il fov. 
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