
    R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

COMUNA BUCOV 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

  H O T Ă R Â R E A  NR 33/29 mai 2020 

privind aprobarea prelungirii  duratei contractului de concesiune nr 

4431/23.06.2005 încheiat cu CMI Zaharia Elena 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA, 

Având în vedere: 

Cererea nr 8018/07.04.2020 întocmită de către dna Dr. Zaharia Elena prin care 

solicită prelungirea contractului de concesiune pentru spațiul unde funcționeaza 

cabinetul medical; 

Contractul de concesiune nr.4431 din 22 iunie 2005 precum și actul adițional nr. 

10039/14.12.2005; 

Referatul de aprobare al dlui primar Savu Ion nr 9302/2020 precum și raportul de 

specialitate întocmit de consilier juridic Badea Georgiana  Alina înregistrat sub nr 

9303 din 21 mai 2020; 

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bucov-juridică 

Tinând cont de : 

Prevederile art 4 din Hotărârea Guvernului nr 884 din 3 iunie 2004 privind 

concesionarea unor spații  cu destinația  de cabinete medicale , imobilele în care 

funcționează cabinete medicale  cu modificările și completările ulterioare ; 

Prevederile art 326 alin (1) din Ordonanța de Urgență nr 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul Adminsitrativ; 

Prevederile Contractului de concesiune nr 4431  din 22 iunie 2005 pct (3) precum 

și ale actului adițional nr 10039/14.12.2005 ; 

In temeiul art 129 alin (1) , alin (2) lit ”c” și alin (6) lit ”a” , art 139 alin (3) lit ”g” , 

art 196 alkin (1) lit ”a”  din Ordonanța de Urgență nr 57 din 3 iulie 2019 privind 

codul administrativ ; 

                                         

 

 



                                H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1. (1) Se aprobă prelungirea  Contractului de concesiune nr 4431/22.06.2005 și 

a Actului adițional nr 10039/14.12.2005  între Consiliul Local al comunei Bucov și 

Dr Zaharia Elena medic de familie  . 

        (2) Perioada pentru care se aprobă prelungirea contractului de concesiune  

este de 1 an  începând cu 1 iulie 2020, respectiv până în data de 1 iulie 2021.  

         

Art.2. Prelungirea duratei contractului  de concesiune  se va face prin Act adițional 

la contractul de concesiune. 

 

Art.3.Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul  comunei 

Bucov dl Savu Ion care va semna și actul adițional . 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției  Prefectului –Județul Prahova, 

Compartimentului juridic, și se afișează pe site-ul primăriei comunei Bucov. 

 

 

               Președinte de ședință,                               Contrasemnează, 

              Nicolescu Nicolae                    Secretar general al comunei Bucov 

                                                                          Nae Florentina Cristina  

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

COMUNA BUCOV 

CONSILIUL  LOCAL 

Nr 9873/5.06.2020. 

 

                                            

 

                                                          ACT ADIȚIONAL 

                        la contractul de concesiune   nr.4431/ 23.06.2005  

 

 

 

Intre: 

Comuna  Bucov , județul Prahova, cu sediul în comuna  Bucov, strada 

Constantin Stere , nr  1 , jud Prahova  prin Consiliul Local Bucov, reprezentata de  

primar Savu Ion  în calitate de concedent; 

si 

Dr  Zaharia Elena  , domiciliată în Ploiești, strada Mihai Bravu , nr 167 B, bl 2, sc 

B, ap 10 ,  județul Prahova, CNP 2550803296376 –medic titular al cabinetului 

medical, înregistrat la registrul Unic al Cabinetelor Medicale Prahova sub nr 0760 

din 27.09.1999, cod fiscal 20073724, în calitate  de concesionar; 

au convenit următoarele: 

1. Se modifică  Termenul pct.3.1 din  contractul de concesiune  nr 

4471/23.06.2005 ,după cum urmează : 

Termenul contractului de concesiune încheiat sub nr. 4431/23.06.2005 prelungit 

prin actul  adițional 10039/14.12.2005 până la 1 iulie 2020  se prelungește  în 

continuare  pe perioadă de 1 (unu) an respectiv până la 1 iulie 2021. 

2. Restul clauzelor contractuale ramân neschimbate . 

Prezentul act adițional  s- a încheiat  în două exemplare , câte unul pentru fiecare 

parte. 
 

                              COMODANT,                                          COMODATAR, 

                            COMUNA BUCOV                                   MEDIC TITULAR, 

                                   

                                 PRIMAR,                                               ZAHARIA ELENA 

                                SAVU ION 

 

                Secretar general al comunei Bucov, 

                Nae Florentina Cristina  



 

 


