ROMANIA
JUDET^UL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PRIMAIRIA
Nr.734.1

din

08.01.202

I

A IT U N

T

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.5212003 privind

transparenta
decizionala. republicata, Primarul comunei Brazi.judetul Prahova adu<;e la cunostinta
publica faptul ca a initiat urmatoarele proiecte de hotarare:

l. Proiect de hotarare privind aproborea incetarii contractului ale concesiune a
imobilu'lui cu destinatia de cabinet medicol situat in satul Popesti, comuno Brafi,
judetul Prahova, incheist intre Consitiul Locsl Brazi si dr. Radu .Monica-Maria,
medic s,pecialist medicina de familie.
.2. Proiect de hotarare privind oprobarea incetsrii contractului dle concestune u
imobilului cu destinutia de cabinet medical situat in sstul Negoiesti, contuno Bra1i,
judetul Prohova, incheiat intre Consiliul Local Brazi si clr. Radu .Monico-Maria,
medic s,pecialist medicina de familie.
care urrneazd, a fi supuse spre dezbatere qi aprobare Consiliului Local al comunei Brazi.
judetul Prahova.
Persoanele fizice sar-l juridice pot depune in scris propuneri. sugestii, opinii cu
valoare de recomandare cu privire la proiectele de hotarare initiate, pana la data de l9
ianuarie 2021, la secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.
,Documentele pot fi consultate pe site-ul primariei comunei Brazi.

PRIMAR,
LeonaS RADU

ROMtINIA
JUDETAL PRAHOVA
COMILNA BRAZI
CONS,ILIAL LOCAL
Nr.3 din 48.01.2021
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea incetarii contractului de concesiune a imobilului cu destinalia
,de cabinet medical situat in satul Popesti, comuna Brazi, judetul Prahova,
incheiat intre Consiliul Local Brazi si dr, Radu Monica-Maria, medic specialist
medicina de familie
Avand in vedere prevederile:
- art.327 alin.(l) 1it.f) si alin.(5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57 din
3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;
- Contractului de concesiune nr.18304 din 29.11.2011, Capitolul 'VIII, punctul 8.1.
litera h), incheiat intre Consiliul Local al comunei Brazi si CN{l Dr. Radu Monica;
- Hotararii Guvernului nr.884 din 3 iunie 2004 privind concesionarea unor spatii
cu destinatia de cabinete medicale. imobilele in care functioneaza cabirrete medicale" cu
modiflicarile si completarile ulterioare;
Yazand:
-referatul de aprobare al Primarului comunei Brazi prin care se p,ropune incetarea
contractului de concesiune a spatiului cu destinatia de cabinet medical situat in satul
Popesti, comuna Brazi incheiat intre Consiliul Local al comunei Brazl judetul Prahova
si C.N{.1. Dr. Radu Monica, intrucat doamna dr. Radu Monica-Maria, medic specialist
medicina de familie s-a pensionatl
-raportul de specialitate al secretarului general al comunei Brazi cu privire la
incetarea contractului de corrcesiune a spatiului cu destinatia de cabinet medical situat in
satul l',legoiesti. comunaBrazi incheiat intre Consiliul Local al comunei []razi, judetul
Praho'va si C.M.l. Dr. Radu Monica":
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului l-oczrl al
comunei Brazi,judetul Prahova;
-avizul secretarului general al comunei Brazi,judetul Prahova;
In temeiul art. 139 alin.(l) si art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. cr-r modificarik: si
completarile u lterioare.
Consiliul local al comunei Brozi, judetul Prahova adopto prezenta hoturare:

Art.l Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, se aproba incetarea contractului de
concersiune nr. 18304 din 29.11.2011 incheiat intre Consiliul Local al comunei Brazi.
judetul Prahova si C.M.l. Dr. Radu Monica avand ca obiect concesionarea spatiului in
supralata totala de 109 mp, cu destinatia de cabinet medical. situat in satul Popesti.
comulla Brazi, in incinta Dispensarului medical. intrucat doamna dr. RaClu Vlonica-Maria.
medic specialist medicina de lamilie s-a pensionat incepand cu data de I ianuarie1202\.

Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Prirnarul
comunei Brazi,judetul Prahova si de compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, iar hotararea se aduce la cunostinta publica si se
comunica, in conditiile legii, persoanelor si autoritatilor interesate prin grija secretarului
general al unitatii administrativ-teritoriale.

INITIATOR,
PRIMAR,
LeonaS Radu
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Nr. 7s'40 din 08.01.2021

REFERAT
Proiectului de hotarare privind aprobarea incetarii contractului de
co,ncesiune a imobilului cu destinatia de cabinet medical situat in ,satul Popesti,
connuna Brazi, judetul Praltova, incheiot intre Consiliul Locul Brazi si dr. Radu
Monica-Maria, medic specialist medicina de familie
de aprobare a

Prin Hotararea Consiliului Local Brazi nr.l7 din l0 martie 2010. in conformitate cu
prevederile Hotararii Guvennului nr.884 din 3 iunie 2004 privind concesionarea unor spatii cu
destinrltia de cabinete medicale, s-a aprobat concesionarea spatiului sitr"rat in incinta
dispenrsarului medical din satul Popesti in care functioneaza CMI Dr. Radu Monica.
Contractul de concesiune nr.l8304l20l I s-a incheiat pe l5 ani, cu incepere de la
data de 19 decembrie 201 I .
Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, doamna doctor Radu Monica-Maria, medic
titular al CMI Dr. Radu Monica s-a pensionat.
Avand in vedere ca doamna dr.Radu Monica-Maria, medic sp,ecialist medicina
de farnilie, medic titular al C.M.l. Dr. Radu Monica, s-a pensionat incepancl cu data de I

ianuarie 2021. propun consiliului local adoptarea Proiectului de hotarare privind
aprobarea incetorii contractului de concesiune a imobilului cu destinatia de cabinet
medic'al situat in satul Popesti, comuno Brazi, judetul Prshova incheiat intre Clonsiliul
Local Brazi si dr. Radu Monica-Maria, medic specialist medicins de J'amilie. ca urmare
a pensionarii acesteia.
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PROIECT DE HOTARARE
priv'ind aprobarea incetarii contraclului de concesiune a imobilului cu tlestinotia
de cabinet medical situat in satul Negoiesti, comuna Brazi, iudetul prahovu,
incheiat intre Consiliul Locul Brazi si dr. Radu Monica-Maria,,
medic specialist medicina de familie
Avand in vedere prevederile:
- art.327 alin.(l) lit.l) si alin.(5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr,57 rJin
3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile urlterioare;
-Contractului deconcesiunenr.l8303 din29.l l.20ll,Capitolul \/lll,punctul 8.1.
litera h), incheiat intre Consiliul Local al comunei Brazi si CMI Dr. Radur Monica:
- Hotararii Guvernului nr.884 din 3 iunie 2004 privind concesionarea unor: spatii
cu deslinatia de cabinete medicale, imobilele in care functioneaza cabinete medicale. cu
modifi carile si completarile ulterioare;
Yazand:
-referatul de aprobare al Primarului comunei Brazi prin care se propune incetarea
contrac,tului de concesiune a spatiului cu destinatia de cabinet medical situat in satul
Negoiesti. comuna Brazi incheiat intre Consiliul Local al comunei Brazi,judetul Prahgva
si C.M.l. Dr. Radu Monica, intrucat doamna dr" Radu Monica-Maria, medic specialist
medicina de familie s-a pensionat;
-raporlul de specialitate al secretarului general al comunei Brazi cu privire la
incetarr:a contractului de concesiune a spatiului cu destinatia de cabinet rnedicai situat in
satul Negoiesti, comuna Brazi incheiat intre Consiliul Local al comunei Braz| judetul
Prahova si C.M.l. Dr. Radu Monica";
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Conrsiliului Local al
comunr:i Brazi,j udetul Prahova;
-avizul secretarului general al comunei Brazi,judetul prahova;
In temeiul art. 139 alin.(l) si arl. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanta de urElenta a
Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare,
C'onsiliul local al comunei Brazi, judetul prahova adopto prezenta hotorare:

Art.l lncepand cu data de I ianuarie 2021. se aproba incetarea contractului de
concesiune nr. 18303 din 29.11.2011 incheiat intre Consiliul Local al comunei Brazi.
judetul Prahova si C.M.l. Dr. Radu Monica avand ca obiect conoesionarea spatiului in
suprafata totala de 106,76 mp, cu destinatia de cabinet medical, situat in satul Negoiesti,
comunil Brazi, in incinta Dispensarului medical. intrucat doamna dr. RaduL Monica-Maria.
medic s;pecialist medicina de familie s-a pensionat incepand cu data de I ianuarieZt)21.
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Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire cle Prirmarul
comune,i Btazi,judetul Prahova si de compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul
aparaturLui de specialitate al primarului, iar hotararea se aduce la cunostinrta publicil si se
comunica. in conditiile legii, persoanelor si autoritatilor interesate prin griia secrel.arului
general al unitatii administrativ-teritoriale.

.4rt.

INITIATOR,
PRIMAR,
LeonaS Radu

ROMANIA
JADEiI:UL PRAHOVA
COMTJ,NA BRAZI
PRIMT|RIA
Nr" 73<tl din 08.01.2021

REIERAT
Proiectului de hotarare privind aprobarea incetarii contractulutt de
concesiune a imobilului cu destinatia de cabinet medical situat in sa,tul Negoiesti,
comuna Brali, judetul Prahova, incheiat intre Consiliul Local Brazi si clr, Radu
Monica-Maria, medic specialist medicina cle familie
de aprobare a

Prin Hotararea Consiliului Local Brazinr.lg din 10 martie 2010. in conformitare cu
prevederile Hotararii Guvernului nr.884 din 3 iunie 2004 privind concesionarea unor spatii cu
destinatia de cabinete medicale, s-a aprobat concesionarea spatiului s;ituat in incinta
dispensarului medical din satul Negoiesti in care functioneaza CMI Dr. Radu Monica"
Contractul de concesiune nr.18303/2011 s-a incheiat pe l5 ani. cu incepere de la
data de 1 9 decembrie 201 I .
Incepand cu data de I ianuarie 2021, doamna doctor Radu Monicra-Maria, medic
titular al CMI Dr" Radu Monica s-a pensionat.

Avand in vedere ca doamna dr.Radu Monica-Maria, medic specialist medicina
de familie, medic titular al C.M.l. Dr. Radu Monica, s-a pensionat incepand cu data de I
ianuarie 2021, propun consiliului local adoptarea Priiectului de iotarare privind
aprobarea incetarii contractului de concesiune u imobilului cu destinatia de cabinet
medical situat in satul Negoiesti, comuna Brazi, judetul Prahova incheiat intre
Consili,ul Local Brazi si dr. Radu Monica-Maria, metlic specialist medicina de
familie.
ca urma.re a pensionarii acesteia.

PRIMAR,
Leonas RADU

