
 

ROMÂNIA
JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificarii contractelor de concesiune urmare schimbului 
de locaţii între cabinetele medicale din imobilul situat în str. Studioului nr. 13, 

oraş Buftea, judeţ Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:
- Adresa doamnei  Toma Cornelia  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean Ilfov cu nr. 

619/22.01.2009;
- Adresa S.C.M. Dr.  Maria Burghele nr.  29/26.01.2009 înregistrată  la  Consiliul 

Judeţean Ilfov cu  nr. 769/2.1.2009;
- Adresa  Direcţiei  de  Sănătate  Publică  a  Judeţului  Ilfov  nr.  431/05.02.2009 

înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu  nr. 1391/10.02.2009
- Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov, 
înregistrată cu  nr. 1823/23.02.2009;
- Raportul  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov, 

înregistrat  sub nr. 1824/23.02.2009;
-  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  buget,  finanţe,  bănci,  prognoze  şi  studii 
economice;
- Raportul   de  avizare  al  Comisiei  de  învăţământ,  sănătate,  familie,  protecţie 

socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism
- Raportul   de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
− Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări 

publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 236/2006 pentru aprobarea  Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a 
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, 
precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical ;

În  temeiul  prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr.  884/2004  privind 
concesionarea  unor  spaţii  cu  destinaţia  de  cabinete  medicale,  modificată  şi 
completată;

În  baza  prevederilor  Ordonanţei  Guvernului  nr.  68/2008  privind  vânzarea 
spaţiilor  proprietate  privată  a  statului  sau  a  unităţilor  administrativ-teritoriale  cu 
destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi 
conexe actului medical;



În temeiul prevederilor art. 91 alin. 1 lit. c), alin. 4 lit. b, art.97 şi art. 123 din 
Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi 
completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă schimbului de locaţii între cabinetele medicale din imobilul situat 
în str.  Studioului  nr.  13,  Oraş  Buftea,  judeţ  Ilfov  şi  modificarea contractelor  de 
concesiune în cauză.
 
Art. 2  Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să semneze actele 
adiţionale ale contractelor de concesiune, ca urmare a modificărilor survenite prin 
schimbul de locaţii. 

Art.  3  Hotărârile  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  48/2004,  nr.  49/2004  şi  nr. 
15/03.07.2008 se modifică corespunzător. 

Art. 4 Direcţiile  de specialitate  din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
CRISTACHE RĂDULESCU

Contrasemnează,
SECRETAR  AL  JUDEŢULUI

Monica   Trandafir

Nr. ________
Din ________2009
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