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H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea  prelungirii  contractelor de concesiune a spațiilor cu 

destinația de cabinete medicale prin act adițional 
 
 

        Având în vedere   prevederile : 
-Art.5 din H.G.R. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu 
destinaţia de cabinete medicale; 
  

- Art. 129 alin (2) litera  c) coroborat cu alin. 6  lit. a) , art.362 alin.(1) și 
alin.(3), din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
 Luând act de :   
-Referatul  de aprobare  nr. 10.564/ 13.03.2020  al Primarului comunei 
Bărcăneşti pentru susținerea  Proiectului  de hotărâre privind   aprobarea 
prelungirii  contractelor de concesiune a spațiilor cu destinația de cabinete 
medicale prin act adițional ; 
 -Raportul  de specialitate  nr. 10574/13.03.2020 al Serviciului Financiar 
contabil  din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se 
propune  adoptarea Proiectului  de hotărâre privind   aprobarea  
prelungirii  contractelor de concesiune a spațiilor cu destinația de cabinete 
medicale prin act adițional; 
-Contractele  de concesiune nr. 2153/23.03.2005, nr.2338/30.03.2005, 
nr.2339/30.03.2005,  nr.2340/30.03.2020   încheiate de Comuna Bărcăneşti , 
în calitate de concedent , şi  dr. Creţu Emilia, respectiv  dr. Popa Iolizia, dr. 
Teodorescu Ana Isabela şi  dr. Necula Natalia , în calitate de concesionari, 
ce au ca obiect  exploatarea  spaţiilor  în care funcţionează cabinetele 
medicale individuale, situate în comuna Bărcăneşti, sat Bărcăneşti, str. 
Crinilor nr.18, judeţul Prahova, proprietatea privată a comunei Bărcăneşti; 
-Cererile  nr.767/17.01.2020, nr.768/17.01.2020, nr.770/17.01.2020 adresate 
de  dr. Popa Iolizia, respectiv dr.Necula Natalia şi  dr.Teodorescu Ana-
Isabela prin care solicită prelungirea contractelor de concesiune  cu 
jumătate din perioada contractuală; 

--AAvviizzeellee  ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  nnrr..  11,,  22    șșii  33  ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  

aall  ccoommuunneeii  BBaarrccaanneessttii  ;;    
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--  AAvviizzuull  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall  UUAATT  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeșșttii  nnrr..1100..553355  ddiinn    

1133..0033..22002200  ;; 
 
         În temeiul   art. 139 alin.(3) lit.g) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din  O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările 
ulterioare 
 
 
Consiliul local al comunei Barcanesti , judetul Prahova ,adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE. 
 
 

           Art.1.  Se aprobă prelungirea    contractelor  de  concesiune: 
1) nr. 2153/23.03.2005   încheiat între  Comuna Bărcăneşti , în calitate de 
concedent, şi  dr. Creţu Emilia, medic titular al  al C.M.I.dr.Creţu Emilia, în 
calitate de concesionar; 
2) nr.2338/30.03.2005, încheiat între  Comuna Bărcăneşti , în calitate de 
concedent, şi dr. Popa Iolizia , medic titular al  al C.M.I.dr.Popa Iolizia, în 
calitate de concesionar; 
3) nr.2339/30.03.2005  încheiat între  Comuna Bărcăneşti , în calitate de 
concedent, şi dr.Teodorescu Ana Isabela , medic titular al  al 
C.M.I.dr.Teodorescu Ana Isabela, în calitate de concesionar; 
4) nr.2340/30.03.2020  încheiat între  Comuna Bărcăneşti , în calitate de 
concedent, şi   dr. Necula Natalia , medic titular al  al C.M.I.dr.Necula 
Natalia, în calitate de concesionar, 
contracte de concesiune ce au ca obiect  exploatarea  spaţiilor  în care 
funcţionează cabinetele medicale individuale, situate în comuna Bărcăneşti, 
sat Bărcăneşti, str. Crinilor nr.18, judeţul Prahova-Clădirea Dispensarul 
uman. 
(2)Redevenţa  este de 5 euro/mp/an  stabilită prin Actul adiţional 
nr.1/2010 la contractele de concesionare. 
 
 Art.2.(1) Perioada pentru care se aprobă prelungirea contractelor de 
concesiune este de  7(şapte) ani, de la 01.04.2020. 

(2)Prelungirea contractelor de concesionare se face prin act adiţional  
semnat de ambele părţi contractante. 
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 Art.3. Se aprobă actul adiţional  privind prelungirea  contractelor de 
concesiune  pentru cabinetele medicale individuale  care funcţionează  în 
Clădirea Dispensarul uman  situat în comuna Bărcăneşti, sat Bărcăneşti, str. 
Crinilor nr.18, judeţul Prahova, conform anexei ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul comunei Bărcăneşti, domnul 
Valeriu Lupu, să semneze  actele adiţionale la contractele de concesiune. 
                                 
 Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii 
nr.554/2004 -Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare , în termen de 30 de zile la  Tribunalul Prahova-
Secţia contencios administrativ şi fiscal. 
 
          Art.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de 
primarul Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova , prin  compartimentele de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului , şi va fi transmisă  
persoanelor şi autorităţilor  interesate  de  secretarul  general  al comunei. 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                   Dănuț Duță   

                 

Contrasemnează: 

Secretarul  general al  comunei 
 Nicoleta Savu 

 
 

   Bărcăneşti,   23.03.2020 
   Nr. 20 
Nr.consilieri in functie 

       
15 ;  Nr.consilieri prezenti  13     ;   Nr.voturi pentru 13       Nr. voturi 

impotriva     0  ;  Nr. voturi abtinere     0   . 

Sistem vot : deschis 
 5 exp. 



 

4/5 
 

 

Anexa la  H.C.L.Bărcăneşti nr. 20/23.03.2020 

Act aditional nr.   _________ /2020 
la Contractul de concesiune nr.  ________  din data    _________ 

I.Părţile contractante 

1.1.Comuna  Bărcăneşti,cu sediul în comuna Bărcăneşti, sat Bărcăneşti , str. 

Crinilor nr.108, judeţul Prahova , CF 2845311, reprezentată  de dl.  Valeriu Lupu  

având funcţia de  primar,  în calitate de concendent, 

 şi 

Cabinet Madical Individual  ______________________ cu sediul în comuna 

Bărcăneşti , sat Bărcăneşti , str. Crinilor nr. 18, Judeţul Prahova,  înregistrat  în 

Registrul unic al cabinetelor medicale cu nr.  ________________   cod fiscal  

__________, reprezentat legal prin __________________________________, 

având funcţia de medic de familie, titular pe post, domiciliată în ______________ 

str. ____________________, nr. __________, bl. _________,sc ______, ap. 

____,Judeţul Prahova, în calitate de concesionar. 

    În temeiul Hotărârii Consiliului Local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova 

nr.___din _____2020 : 

Art.1. Se modifică Capitolul III .Termenul punctul  3.2. care va avea următorul 

conţinut : 

,, Se prelungeşte durata contractului de concesiune pentru o perioadă de 7 (şapte) 

ani , începând cu 01.04.2020.’’ 
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Art.2. Celelalte clauze  ale contractului de concesiune rămân nemodificate. 

Prezentul act adiţional a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte. 

Concendent ,                                                                         Concesionar , 
Comuna  Bărcăneşti                                                       C.M.I.Dr.____________    
PRIMAR,  
Valeriu     Lupu        
 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                   Dănuț Duță   

                 

Contrasemnează: 

Secretarul  general al  comunei 
 Nicoleta Savu 

 


