
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Actului adi{ional la contractul de administrare

nr.27.089/8 decembrie 2009
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.696/21 octombrie 2014 a d-lui consilier Dragomir Ion

prin care propune aprobarea Actului adi{ional la contractul de administrare nr.27.089/
8 decembrie 2009 aprobat prin H.C.L. nr.l75/26 noiembrie 2009 referitoare la aprobarea
contractului de administrare incheiat intre Municipiul Campina $i Serviciul de Ambulan{a
Jude{ean Prahova - Substa{ia Campina;

- raportul de specialitate promovat de Serviciul juridic, contencios administrativ;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului

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

domeniului public $i privat si agricultura;
- Comisia administra{ie publica locala, juridic, rela{ii cu publicul, servicii $i

comert s.a.m.d.;
- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile art.93, alin.(l') din Legea nr.95/2006 privind reforma in

domeniul sanata{ii;
In conformitate cu prevederile art.6.2 din Contractul de administrare nr.27.089/

8 decembrie 2009;
Tinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."c" si alin.(5), lit."a", art.ll5, alin.(l),

lit."b" si art.l23, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala,
republicata;

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

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.
Art.l. - Aproba Actul adh;ional la contractul de administrare nr.27.089/

8 decembrie 2009 aprobat prin H.C.L. nr.l75/26 noiembrie 2009 referitoare la
aprobarea contractului de administrare incheiat intre Municipiul Campina $i Serviciul
de Ambulan{a Jude{ean Prahova - Substa{ia Campina, conform ANEXEI care face
parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului jude{ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Direc{iei investi^ii;
- Serviciului juridic, contencios administrativ;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;

ulan^a Jude^ean Prahova.

Pre$edinte de $^in^/;;-- *C-A Contrasemneaza,
ConsilierJ '/ / ' V '> *| Secretar,

S| *̂  '. < ' , - ' ' ' ' *C il

d-na Stanica ^ori<^^v0e$rgeta j l jr. Moldoveanu Paul

Campina, ̂ 6$fP^^4
^v i*J ^*$ziL & * ^s^T^T ^ ̂  ̂ | X l ^̂ Ŝr -
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ANEXA
la H.C.L. nr.l28/30 octombrie 2014

Presedinte de $edin{a,

d-na Stanica Vior

ACT ADIJTONAL LA CONTRACTUL DE
Nr.27.089/8 decembrie 2009

Noi, par^ile in contractul de administrare nr.27.089/8 decembrie 2009:
Municipiul Campina, cu sediul in B-dul Culturii, nr.l8, CF - 2843272, cont

IBAN RO45TREZ52224510220XXXXX, deschis la Trezoria Campina, reprezentat
prin Primar - ing.Tiseanu Horia Lauren{iu $i jr.Moldoveanu Paul - secretarul
municipiului Campina, in calitate de proprietar, pe de o parte

si
Serviciul de Ambulan{a Jude{ean Prahova, cu sediul in Ploie$ti, $oseaua

Vestului, nr.22, CUI 7485701, cont RO69TREZ5215041XXX000266, deschis la
Trezoreria Ploiesti, reprezentata prin dl. dr. Daniel Nicolae - manager general, in
calitate de administrator, pe de alta parte,

de comun acord in{eleg sa modifice Contractul de administrare nr.27.089/
8 decembrie 2009, dupa cum urmeaza:

Art.5, punctul 5.4 din contractul de administrare nr.27.089/8 decembrie 2009
va avea urmatorul con{inut:

"Art.5, punctul 5.4. Sa execute la timp toate lucrarile de repara$ii curente
interioare si exterioare la partea de construc{ii si accesoriile aferente care se impun
imobilului, asigurand men{inerea in buna stare a imobilului, pe cheltuiala proprie".

Prezentul act adi{ional se constituie ca parte integranta a contractului de
administrare nr.27.089/8 decembrie 2009 $i a fost incheiat azi , in
doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Celelalte prevederi ale contractului de administrare nr.27.089/8 decembrie
2009 raman neschimbate.

PROPRIETAR, ADMINISTRATOR,
Municipiul Campina

Reprezentat de

PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,
ing.Tiseanu Horia - Laurenfiu dr. Daniel Nicolae

SECRETAR,
jr.Moldoveanu Paul

SERVICIUL JURIDIC,
jr.Anton Iulian



ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIER
Nr. 59.696/21 octombrie 2014

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul Dragomir Ion, consilier local al municipiului Campina, membru
al Comisiei de specialitate sanatate, cultura, culte si tineret, sport si turism, m
conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administra{iei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare $i Func{ionare al Consiliului local al municipiului Campina, maintez la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind aprobarea
Actului adi{ional la contractul de administrare nr.27.089/8 decembrie 2009
aprobat prin H.C.L. nr.l75/26 noiembrie 2009 referitoare la aprobarea
contractului de administrare Tncheiat intre Municipiul Campina si Serviciul de
Ambulan{a Judefean Prahova - Substa{ia Campina.

Promovarea proiectului de hotarare are la baza adresa nr.4.412/27 august 2014
a Serviciului de Ambulanta Judetean Prahova prin care solicita modificarea prin act
aditional a Contractului de administrare nr.27.089/8 decembrie 2009, incheiat pentru
imobilul situat in municipiul Campina, str.Simion Barnutiu, nr.l2, motivat de
modificarile legislative in ceea ce priveste finantarea lucrarilor de reparatii capitale la
imobilele care nu sunt in proprietatea Ministerului Sanatatii.

Astfel, in conformitate cu prevederile art.93, alin.(l') din Legea nr.95/2006
privind reforma in domeniul sanata{ii, administratorul poate efectua doar lucrari de
reparatii curente interioare si exterioare pentru constructiile astfel transmise, iar
reparatiile capitale cad in sarcina proprietarului.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.93, alin.(l') din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul

sanata{ii;
- prevederile art. 6.2 din Contractul de administrare nr.27.089/8 decembrie

2009;
- prevederile art.36, alin.(2), lit."c" si alin.(5), lit."a", art.45, alin.(l), art.ll5,

alin.(l), lit."b" si art.l23, alin.(l) din Legea^nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata.
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