
 

A N U N Ţ 

 

   În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta  
decizională, republicată, Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova aduce 
la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat: Proiect de hotărâre   nr.6/19.01.2021 
privind  aprobarea  încetării  contractului de concesiune nr.2340/30.03.2005, 
încheiat între Comuna Bărcănești și C.M.I. Dr. Necula Natalia. 
          Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, sugestii sau 
opinii cu valoare de recomandare cu privire la  Proiectul de hotarâre sus-
menţionat, până la data de    27.01.2021,ora 15,00 , la secretarul general al  
comunei Bărcăneşti. 

 Proiectul de hotarâre , însoţit de  referatul de aprobare și raportul de 

specialitate  poate fi consultat pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti sectiunea 

Consiliul Local și la eticheta MOL-subeticheta Hotarari ale autoritatii 

deliberative-proiecte HCL. 

 

                    P R I M AR,                                         Secretar general al comunei , 

Gheorghe Dima                                                  Nicoleta Savu 
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Nr. 6/19.01.2021 

P R O I E C T    DE   H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea  încetării  contractului de concesiune nr.2340/30.03.2005, 

încheiat între Comuna Bărcănești și C.M.I. Dr. Necula Natalia 

 
        Având în vedere   prevederile : 
-Art.5  alin. ((1),  alin.(3) lit.f) din H.G.R. nr. 884/2004 privind concesionarea unor 
spatii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare ; 
  

- 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 ; 
-Art.1331  și  art.1332  din Legea nr.287 /2009 privind Codul Civil, republicat , cu 

modificările și completările ulterioare ; 

 Luând act de :   
-Referatul  de aprobare  nr. 961/ 19.01.2021  al Primarului comunei Bărcăneşti 
pentru susținerea  Proiectului  de hotărâre privind  aprobarea  încetării  
contractului de concesiune nr.2340/30.03.2005, încheiat între comuna Bărcănești și 

C.M.I. Dr. Necula Natalia ; 
 -Raportul  de specialitate al compartimentelor  de resort  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului nominalizate în vederea  analizării și întocmirii 
raportului la Proiectul de hotărâre privind   aprobarea  încetării  contractului de 
concesiune nr.2340/30.03.2005, încheiat între Comuna Bărcănești și C.M.I. Dr. 
Necula Natalia; 
- art.8 .1., lit.h) din Contractul  de concesiune nr. 2340/30.03.2005   încheiate de 
Comuna Bărcăneşti , în calitate de concedent , şi  dr. Necula Natalia , în calitate de 
concesionar, ce are ca  obiect  exploatarea  spaţiului  în care funcţionează 
cabinetul medical individuale Dr. Necula Natalia , situate în comuna Bărcăneşti, 
sat Bărcăneşti, str. Crinilor nr.18, judeţul Prahova, proprietatea privată a comunei 
Bărcăneşti; 
-Cererea doamnei dr. Necula Natalia , înregistrată la Primăria comunei Bărcănești  
cu nr. 24.738/31.12.2020, prin care solicita încetarea contractului de concesiune  
nr. 2340/30.03.2020  încheiat între C.M.I. Necula Natalia și Comuna Barcanesti, 
începand cu data de 01.01.2021; 
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-Adeverinta nr.2188/17.12.2020 a  Colegiului  Medicilor Prahova prin  care se 
comunică  ca , începand cu 01.01.2021,  s-a dispus retragerea si anularea 
certificatului de avizare nr.52/17.12.2013 emis de C.M. Prahova pentru Cabinetul 
medical individual dr. Necula Natalia; 

-Notificarea nr.7351/11.12.2020  emisă de Casa de Asigurari de Sanatate Prahova 
prin care se comunică   furnizorului  CMI Dr.Necula Natalia că, începand cu 
01.01.2021, înceteaza contractul de furnizare de servicii medicale în asistența 
medicala primara cu nr.278/2018 si a contractului de furnizare a serviciilor de 
monitorizare a starii de sanatate a pacientilor nr.278 COV /2020 ; 

--AAvviizzeellee  ccoommiissiiiilloorr  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  nnrr......................................ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  

ccoommuunneeii  BBaarrccaanneessttii  ;;    

--  AAvviizzuull  sseeccrreettaarruulluuii  ggeenneerraall  aall  UUAATT  ccoommuunnaa  BBăărrccăănneeșșttii  nnrr............................  ddiinn  ..............................  ;; 
         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 încetarea  contractului   de  concesiune nr.2340/30.03.2005  
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,contract de concesiune ce are ca obiect  exploatarea  spaţiului  în care 
funcţionează cabinetul medical individual, situat în Clădirea Dispensarul uman 
comuna Bărcăneşti, sat Bărcăneşti, str. Crinilor nr.18, judeţul Prahova. 
 Art.2.  Concesionarul  va   preda  concedentului , pe baza de proces-verbal,  
bunurile de retur, în mod gratuit și liber de orice sarcini.                                

 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr.554/2004 -
Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare   la  
Tribunalul Prahova-Secţia contencios administrativ şi fiscal. 
          Art.4. 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. 
 

Iniţiator : 
PRIMAR, 

Gheorghe Dima  
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Repartizat  pentru avizare la comisiile de specialitate nr......................cu adresa nr._________din _______2021. 

 

 

Vizat, 

Sef Serviciul Financiar Contabil 

Steluta –Monica Gheorghe 

 

 

 

 

R A P O R T      D E     S P E C I A L I T A T E 

privind aprobarea  incetarii  contractului de concesiune nr. 2340/30.03.2005, incheiat intre Comuna 

Barcanesti si CMI Dr. Necula Natalia 

                     

        Prin HCL nr.20/23.03.2020 s-a aprobat prelungirea contractului  de concesiune incheiat intre 

Comuna Barcanesti si CMI dr.Necula Natalia, ce are ca obiect exploatarea spatiului in care 

functioneaza cabinet medical individual, situat in Comuna Barcanesti, sat Barcanesti, str. Crinilor, 

nr.18, judetul Prahova – Cladirea Dispensarul Uman. 

             Prin cererea inregistrata cu nr. 24738/31.12.2020, doamna dr. Necula Natalia solicita incetarea 

contractului de concesiune incheiat intre CMI Necula Natalia si Comuna Barcanesti, incepand cu data 

de 01.01.2021, deoarece incepand cu aceasta data isi va incheia activitatea  si se va pensiona. 

   In contractul cadru nr. 2340/30.03.2005, privind concesiunea spatiului in care functioneaza cabinetul 

medical individual Dr. Necula Natalia, la punctul VIII Incetarea contractului litera h) se stipuleaza 

ca incetarea contractului se face in cazul in care titularul cabinetului medical nu mai desfasoara 

activitate medicala. 

         Conform Hotararii de Guvern nr.884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de 
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cabinete medicale, la art.5 alin.3 litera f) incetarea contractului de concesiune poate avea loc in cazul in 

care titularul cabinetului medical nu mai desfasoara activitate medicala.  

  Avand in vedere adeverinta nr.2188/17.12.2020 de la Colegiul Medicilor din care reiese ca incepand 

cu 01.01.2021s-a dispus retragerea si anularea certificatului de avizare nr.52/17.12.2013 emis de C.M. 

Prahova pentru cabinetul medical individual dr. Necula Natalia si notificarea nr.7351/11.12.2020 de la 

Casa de Asigurari de Sanatate Prahova din care reiese ca incepand cu 01.01.2021, inceteaza contractul 

de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara cu nr.278/2018 si a contractului de 

furnizare a serviciilor de monitorizare a starii de sanatate a pacientilor nr.278 COV /2020 cu cabinetul 

medical individual Dr. Necula Natalia. 

  

   Mentionam ca la data de 31.12.2020, CMI Necula Natalia nu inregistreaza debite restante la plata 

concesiuni, iar predarea bunului concesionat  se va face prin proces verbal de predare -  primire, 

incheiat intre CMI Necula Natalia si Comuna Barcanesti. 

        Avand in vedere cele de mai sus , se recomanda Consiliului Local adoptarea Proiectului de 

Hotarare privind aprobarea incetarii contractului de concesiune  incheiat intre Comuna Barcanesti si 

CMI dr. Necula Natalia , intrucat indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru adoptarea lui . 

 

 

 

 

                                    

Serviciul financiar-contabil, 

 Insp. Stoica Elena  

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 



                   

 

ROMANIA 
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COMUNA BARCANESTI 
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             NR.     961/19.01.2021 
 

 

       

 

 

R  E  F  E  R  A  T    D  E    A  P  R  O  B  A  R  E 

 pentru sustinera  Proiectului privind aprobarea  incetarii  contractului de concesiune nr. 

2340/30.03.2005, incheiat intre Comuna Barcanesti si CMI Dr. Necula Natalia 

 

             Prin cererea inregistrata cu nr. 24738/31.12.2020, doamna dr. Necula Natalia solicita 

incetarea contractului de concesiune incheiat intre CMI Necula Natalia si Comuna Barcanesti, 

începand cu data de 01.01.2021, deoarece începand cu aceasta data îsi va incheia activitatea  si se 

va pensiona. 

 In baza   HCL nr. 3/ 28.01.2005  a  fost încheiat contractul de concesiune  nr. 

2340/30.03.2005 între comuna  Bărcănești şi  Dr.  Necula Natalia, pentru   un spațiu  apartinând 

domeniului privat  al    Comunei Barcanesti. 

Durata contractelor de concesionare a fost stabilită pentru o perioadă de 15 ani , începând de 

la data de 30.03.2005  pana  in data de 30.03.2020,  prelungit prin HCL  Barcanesti nr. 20 din 

23.03.2020 pentru 7 ani . 

 Pentru aceste considerente, propun adoptarea Proiectului privind aprobarea  incetarii  

contractului de concesiune nr. 2340/30.03.2005, incheiat intre Comuna Barcanesti si CMI Dr. 

Necula Natalia,  prin acordul partilor, începând cu 01.01.2021, deoarece  dr.Necula Natalia nu mai 

desfasoara  activitate medicala. 

 

PRIMAR, 

Gheorghe Dima  

 

 

Repartizat _________________ 

pentru raport specialitate cu adresa 

nr._______din_______2021 

Repartizat _________________ 

pentru aviz comisiei de specialitate 

_________________________cu  

adresa nr._______din_______2021 
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SECRETAR  GENERAL  AL COMUNEI  

Nr. 965/19.01.2021 

 

 

 

 

 A V I Z 
la Proiectul de hotărâre nr. 6/19.01.2021 privind   

aprobarea  încetării  contractului de concesiune nr.2340/30.03.2005, încheiat 
între Comuna Bărcănești și C.M.I. Dr. Necula Natalia 

 
 
Secretarul general al comunei  Bărcăneşti, judeţul Prahova, procedând, în 
conformitate cu prevederile art.  243 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare , la analiza  
Proiectului de hotărâre  nr. 6/19.01.2021 privind  aprobarea  încetării  
contractului de concesiune nr.2340/30.03.2005, încheiat între Comuna 
Bărcănești și C.M.I. Dr. Necula Natalia, constată că sunt îndeplinite condiţiile 
de legalitate şi oportunitate prevăzute de  O.U.G. nr.57/2019  privind Codul 
administrativ  , cu modificările și completările ulterioare ,  şi   în consecinţa îl 
avizez favorabil  în scopul  adoptării sale  de către Consiliul local al comunei 
Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

 
 

SECRETAR    GENERAL  AL COMUNEI, 
Nicoleta Savu 

 
 

 

 

2 exp. 
n.s/n.s. 
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SECRETAR  GENERAL  AL COMUNEI  

Nr. 965/19.01.2021 

 

 

 

 

 A V I Z 
la Proiectul de hotărâre nr. 6/19.01.2021 privind   

aprobarea  încetării  contractului de concesiune nr.2340/30.03.2005, încheiat 
între Comuna Bărcănești și C.M.I. Dr. Necula Natalia 

 
 
Secretarul general al comunei  Bărcăneşti, judeţul Prahova, procedând, în 
conformitate cu prevederile art.  243 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare , la analiza  
Proiectului de hotărâre  nr. 6/19.01.2021 privind  aprobarea  încetării  
contractului de concesiune nr.2340/30.03.2005, încheiat între Comuna 
Bărcănești și C.M.I. Dr. Necula Natalia, constată că sunt îndeplinite condiţiile 
de legalitate şi oportunitate prevăzute de  O.U.G. nr.57/2019  privind Codul 
administrativ  , cu modificările și completările ulterioare ,  şi   în consecinţa îl 
avizez favorabil  în scopul  adoptării sale  de către Consiliul local al comunei 
Bărcăneşti, judeţul Prahova. 

 
 

SECRETAR    GENERAL  AL COMUNEI, 
Nicoleta Savu 

 
 

 

 

2 exp. 
n.s/n.s. 
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