
R O M Â N I A
JUDEŢUL  ILFOV

HOTĂRÂRE

privind modificarea contractelor de concesiune încheiate de 
Consiliul Judeţean Ilfov cu reprezentanţii legali ai unor societăţi 

civile medicale 

  
Consiliul Judeţean Ilfov:
Având în vedere:

         - Adresa Societăţii Civile Medicale ,,Dr. M. Burghele” Buftea nr.471/09.12.2009 
reprezentată prin Director General Svetlana SAVIN, situată în incinta imobilului din 
Strada Studioului  nr. 13, oraş Buftea înregistrată la Consiliul  Judeţean Ilfov cu nr. 
12.564 din 09.12.2009;

Adresa  Societăţii  Civile  Medicale  ,,Dr.  Stancu  şi  Asociaţii”  Săftica  din 
19.11.2009  având ca  reprezentant legal pe dr. Daniela BĂLAŞA situată în incinta 
imobilului din Calea Bucureşti (DN1) nr. 2, sat Săftica, comuna Baloteşti, înregistrată 
la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 11.998 din 19.11.2009;

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 
Ilfov, înregistrată sub nr……….din ………….2010;

- Raportul comun al direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ilfov înregistrat sub nr. …………… din ………………..2010;

-  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

-  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 buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 
economice a Consiliului Judeţean Ilfov; 

- Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări 
publice, arhitectură şi administrarea domeniului public al judeţului;

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

În  conformitate  cu  prevederile  O.U.G.  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;



Ţinând  seama de  Legea  nr.213/1998 privind  proprietatea  publică  şi  regimul 
juridic al acesteia, modificată şi completată.

În  temeiul  prevederilor  art.91  alin.(1) lit.  f,  art.97  şi  art.123  din  Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată.

HOTĂRÂŞTE :

Art.1.  Se aprobă modificarea contractului de concesiune încheiat de Consiliul 
Judeţean  Ilfov  cu  reprezentantul  legal  al  S.C.M  “Dr.  M.  Burghele”  ca  urmare  a 
renunţării  la anumite spaţii medicale din imobilul situat în str. Studioului  nr.13, oraş 
Buftea, spaţii prevăzute în anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta.

Art.2.  Se aprobă modificarea contractului de concesiune încheiat de Consiliul 
Judeţean Ilfov cu reprezentantul legal al S.C.M “Dr. Stancu şi Asociaţii” ca urmare a 
renunţării la anumite spaţii medicale din imobilul situat în Calea Bucureşti nr.2(DN1), 
sat Săftica, comuna Baloteşti, spaţii prevăzute în anexa nr.2 ce face parte integrantă 
din prezenta.

Art.3.  Spaţiile  prevăzute  în  anexa  nr.1  şi  anexa  nr.2  vor  rămâne  în 
administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

Art.4.  Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să semneze 
actele adiţionale ale contractelor de concesiune, ca urmare a modificărilor survenite.

Art.5. Hotărârile  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.48/2004,  nr.49/2004  şi 
nr.15/03.07.2008 se modifică corespunzător.

 
Art.  6  .   - Direcţiile  de  specialitate  ale  Consiliului  Judeţean Ilfov,  vor  asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                    PREŞEDINTE,
   Cristache RĂDULESCU

                  
CONTRASEMNEAZĂ

                                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,
                                                                     Monica TRANDAFIR

Nr. _______
din _______2010



ANEXA NR.1
 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.______din______2010

Denumirea 
S.C.M. /Locaţia

Denumirea spaţiului 
la care se renunţă/ 

Locaţia din imobil/

nr. releveu lot

Suprafaţa totală a 
spaţiului la care 

se renunţă

 (Suprafaţa utilă a 
spaţiului + spaţiu 
aferent cotă indiv. 

din spaţiile 
comune)

mp

Suprafaţa totală a 
spaţiilor deţinută în 
baza contractului de 

concesiune 

(Suprafaţa utilă a 
spaţiilor + spaţii 

aferente cotei indiv. din 
spaţiile comune) 

mp

Suprafaţa totală 
a spaţiilor la 

care se renunţă

(Suprafaţa utilă a 
spaţiilor + spaţii 

aferente cotei indiv. 
din spaţiile comune)

mp

Suprafaţa totală 
rămasă după 
renunţarea la 

spaţiile 
menţionate 

(Suprafaţa utilă a 
spaţiilor + spaţii 

aferente cotei indiv. 
din spaţiile comune)

mp

SCM “Dr. M. 
Burghele” 

Buftea

Fişier şi anexă 
fişier/ parter/ 

lot 4/7

10,16 
(6,90+3,26)

Fişier/parter/
Lot 4/13

17,37
(11,79+5,58)

532,97

(361,80+171,17)

27,53

(18,69+8,84)

505,44

(343,11+162,33)



ANEXA NR.2
 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.______din______2010

Denumirea 
S.C.M. /Locaţia

Denumirea spaţiului 
la care se renunţă/ 

Locaţia din imobil/

nr. releveu lot

Suprafaţa totală a 
spaţiului la care 

se renunţă

 (Suprafaţa utilă a 
spaţiului + spaţiu 
aferent cotă indiv. 

din spaţiile 
comune)

mp

Suprafaţa totală a 
spaţiilor deţinută în 
baza contractului de 

concesiune 

(Suprafaţa utilă a 
spaţiilor + spaţii 

aferente cotei indiv. din 
spaţiile comune) 

mp

Suprafaţa totală 
a spaţiilor la 

care se renunţă

(Suprafaţa utilă a 
spaţiilor + spaţii 

aferente cotei indiv. 
din spaţiile comune)

mp

Suprafaţa totală 
rămasă după 
renunţarea la 

spaţiile 
menţionate 

mp

SCM “Dr. 
Stancu şi 
Asociaţii” 
Săftica, 
comuna 
Baloteşti

Spaţii 
Pavilion B/ 

Lot 2/1

23,78 
(12,72+11,06)

Spaţii 
Pavilion C/

Lot 3/1

64,98
(56,16+8,82)

577,83

(557,95+19,88)

88,76

(68,88+19,88)

489,07

(489,07+0)


	R O M Â N I A

