
       
 
 

HOTĂRÂREA NR.87 
PRIVITOR LA: PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.13287/12 
NOIEMBRIE 2004 ÎNCHEIAT CU CMI DR. STURZU V. VALENTINA, PÂNĂ LA 

DATA DE 15 OCTOMBRIE 2022 
 

Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 17 septembrie 2020, la care participă un număr de 14 consilieri din 
totalul de 15 consilieri în funcţie; 

Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.74/20 august 2020 domnul 
consilier local Borcan Gheorghe a fost desemnat preşedinte de şedinţă pentru 
luna septembrie 2020; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 14065/10 septembrie 2020, 
proiectul de hotărâre iniţiat de primarul orașului şi raportul de specialitate nr. 
14067/10 septembrie 2020 al compartimentului Administrarea domeniului public 
prin care se propune prelungirea contractului de concesiune nr.13287/12 
noiembrie 2004 încheiat cu CMI Dr. Sturzu V. Valentina, având ca obiect spațiul 
în care funcționează cabinetul medical, până la împlinirea vârstei de pensionare 
de 67 de ani, respectiv până la data de 15 octombrie 2022, cu posibilitatea 
prelungirii în condițiile art.391 alin.(8) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în discuție solicitarea nr.71/17 august 2020, înregistrată la Primăria 
orașului Băbeni sub nr.12831/19 august 2020, prin care doamna Sturzu V. 
Valentina solicită prelungirea contractului de concesiune nr.13287/12 noiembrie 
2004 până la împlinirea vârstei de pensionare de 67 de ani, cu posibilitatea 
prelungirii în condițiile art.391 alin.(8) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr. 14068/10 
septembrie 2020  întocmit de secretarul general al oraşului;  

În  conformitate cu prevederile art.391 alin.(1) din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborate cu cele ale art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum și cu cele ale art.13.1 din Contractul de concesiune nr.13287/12 
noiembrie 2004 potrivit cărora orice modificare a prezentului contract de 
concesiune se face numai prin act adițional semnat de ambele părți contractante; 

În baza art.139, alin.(3) lit.g) şi şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, cu  13  voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă, adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. – Se aprobă prelungirea prin act adițional a contractului de 

concesiune nr.13533/23.11.2004, încheiat cu CMI Dr. Sturzu V. Valentina, până 
la data de 15 octombrie 2022, în vederea desfășurării activității profesionale până 
la împlinirea vârstei de pensionare de 67 de ani, cu posibilitatea prelungirii în 
condițiile art.391 alin.(8) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.2. – Se împuternicește primarul orașului Băbeni, domnul Bogdan Ștefan, 
să semneze actul adițional prevăzut la art.1. 

Art.3. – Primarul oraşului Băbeni va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Administrarea domeniului 
public, iar secretarul general al oraşului va asigura comunicarea acesteia 
Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de 
legalitate, primarului oraşului, CMI Dr. Sturzu V. Valentina, compartimentului 
responsabil cu punerea în executare şi aducerea la cunoștință publică prin afişare 
la sediul Consiliului Local și pe site-ul www.orasbabeni.ro. 

 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
      Gheorghe BORCAN           Contrasemnează pentru legalitate,      
                     SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 17 septembrie 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


