
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Actului adifional la Contractul de concesiune

nr.4562/10 martie 2005

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.546/21 august 2012, a d-nei consilier Dumitrescu

Viorica - Luminita, prin care propune aprobarea Actului aditional la Contractul de
concesiune nr.4562/10 martie 2005;

- raportul de specialitate promovat de Serviciuljuridic, contencios;
- raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului

Campina, respectiv:
- Comisia buget, finan{e, programe fman{are europeana, administrarea

domeniului public $i privat si agricultura;
- Comisia administra{ie publica locala,juridic, rela^ii cu publicul, s.a.m.d.;
- Comisia sanatate, cultura, invatamant, culte si tineret, sport si turism;

- avizul secretarului municipiului Campina;
^inand cont de prevederile art.l si art.2 din H.G. nr.884/03 iunie 2004 privind

concesionarea unor spa{ii cu destina{ia de cabinete niedicale, precum si de prevederile
Ordinului nr.946/21 iulie 2004 al Ministerului SanataJii cu privire la Contractul cadru de
concesionare a unor spa{ii cu destina{ia de cabinete medicale;

Avand in vedere prevederile art.36, alin.(2), lit."c" si alin.(5), lit. "b" si art.ll5,
alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

In temeiul art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica
locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba Actul aditional la Contractul de concesiune nr.4562/10 martie 2005,
aprobat prin H.C.L. nr.30/24 februarie 2005 privind aprobarea concesionarii directe a
imobilului in suprafaJa de 22,00 m.p., in exclusivitate si 13,32 m.p. in indiviziune din
34,04 mp (parti comune), situat in municipiul Campina, str.Tineretului, nr.l, d-nei dr.
BADEA ANCA, conform ANEXEI, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se modiflca in mod corespunzator
H.C.L. nr.l8/25 februarie 2010 privind aprobarea raportului de evaluare referitor la nivelul
redevenJelor anuale aferente spa{iilor proprietate privata a municipiului Campina, cu
destina{ia de cabinete medicale.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului jude^ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc{iei economice;

Serviciului administrarea domeniului public si privat;
- Serviciului juridic, contencios;
- D-nei dr.Badea Anca.

Presedinte de $edirtC/3 — ̂ vfV Contrasemneaza,
Consilier, /ffl/^$^^ Secretar,

d-na Albu EleriOfPAy^ ^ jr. Moldoveanu Paul

.
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ANEXA
la H.C.L. nr.l03/30 august 2012

Cqnfilier, -
d-na

ACT ADIJIONAL LA CONTRACTUL DE
NR. 4.562/10 martie 2005

Noi, parJile m contractul de concesiune nr.4.562/10 martie 2005:

l.l.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPINA, cu sediul in B-
dul Culturii, nr.l8, reprezentat prin ing. Tiseanu Horia - Lauren^iu - primar $i
jr.Moldoveanu Paul - secretar, in calitate de concedent,

1.2. DR. BADEA ANCA, medic titular al cabinetului cu sediul social in
str.Tineretului, nr.l, inregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale al
DIREC!IEI DE SANATATE PUBLICA PRAHOVA, sub nr.0794 din 30
septembrie 1999, concesionar,

de comun acord in{eleg sa modifice pct.2.1 $i pct.2.2. din Contractul de
concesiune nr.4.562/10 martie 2005, care vor avea urmatorul conJinut:

,,2.1. Obiectul contractului de concesiune il constituie exploatarea spa{iului
(bunul imobil) in care func^ioneaza cabinetul medical de medicina de familie, situat
in Campina, str. Tineretului, nr.l, in suprafaJa de 23,54 m.p. in exclusivitate $i
26,32 m.p. in indiviziune din 46,66 m.p. (par$i comune), conform schi^ei spaJiului,
care va constitui Anexa nr. 1 la contractul de concesiune.

2.2. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baza de proces-
verbal, care se va incheia pana la data de 17 septembrie 2012, care va constitui
Anexa nr.2 la contractul de concesiune. ,,

Celelalte clauze ale contractului de concesiune nr.4.562/10 martie 2005, raman
neschimbate .

Prezentul act adiJional se constituie ca parte integranta a contractului de
concesiune nr. 4.562/10 martie 2005 $i a fost incheiat azi ................... , in doua
exemplare, cate unul pentru fiecare parte .

Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr.4.562/10 martie 2005,
raman neschimbate.

CONCENDENT, CONCESIONAR,
Primar,

ing. Tiseanu Horia - Lauren{iu Dr. Badea Anca

Secretar,
jr. Moldoveanu PauI

Serviciul juridic, contencios
jr.Anton Iulian
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