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privind incheierea unui contract de concesiune cu doamna Cotescu Ruxandra 

 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință ordinara, în data de 26.07.2022, 
Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 9195/23.06.2022 si raportul de 

specialitate al secretarului general nr. 9196/23.06.2022 prin care s-a propus incheierea unui contract 
de concesiune cu doamna Cotescu Ruxandra  

Având in vedere: 
- prevederile art. 108 lit. b), 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), 136 alin. (1), art. 196 alin. 
1 lit. a), 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 243 alin.(1) lit. a), art. 306 alin. (1) si (3) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, 
- cererea doamnei Cotescu Ruxandra nr. 8977/22.06.2022 
- HCL 89 din 30.06.2022 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 
775/24.03.2005 incheiat cu Kovacs Ildiko 

-  HG  884 din 3 iunie 2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete 
medicale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- art. 871, 872, 873 din Codul Civil din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009), republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2), art. 136 alin. (2), (4), art. 138 alin. (1) din Constitutia 
Romaniei, republicata 
- Faptul ca doamna Kovacs Ildiko va preda fisele medicale doamnei Cotescu Ruxandra, pana la 
data de 30.09.2022 
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3. 
                    În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1. Se aprobă incheierea unui contract de concesiune cu doamna Cotescu Ruxandra, pentru 

imobilul cladire, aflat in domeniul public al Comunei Budila, in care functioneaza cabinetul medical, pe 
strada Principala nr. 592, avand suprafata de 52 mp, inscris in CF nr. 100415, pana in data de 01.10.2024. 

Art. 2. Contractul de concesiune se incheie incepand cu data de 27.07.2022, pentru prezentarea 
acestuia la Casa de Asigurari de Sanatate Brasov, in vederea obtinerii autorizatiilor necesare preluarii 
fiselor medicale de la doamna doctor Kovacs Ildiko. 

Art. 3. Redeventa este de 508,44 Euro/an, la cursul valutar din ziua facturarii, care se va plati 
incepand cu data de 01.10.2022. 

Art. 4. Facturarea, urmarirea si incasarea contravalorii contractului se va face de catre Biroul 
Financiar-Contabil. 

Art. 5. Doamna Cotescu Ruxandra va suporta toate cheltuielile cu privire la verificarea, 
intretinerea, reparatia centralei si a celorlalte bunuri primite de la UAT Comuna Budila si se va ingriji 
de achizitionarea lemnelor, incalzirea spatiului comun, curatenia cabinetului medical, a spatiului de 
asteptare si a toaletei, impreuna cu ceilalti concesionari. 

Art. 6. Se imputerniceste Primarul Comunei Budila sa semneze contractul de concesiune.  



Art. 7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul Comunei Budila, 
prin compartimentele de specialitate. 

Art. 8.  Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducerea la cunoștința publică, pe site-ul 
www.budila.ro și va fi comunicată persoanei nominalizate la art. 1 si Institutiei Prefectului - Judetul 
Brasov, în vederea exercitării controlului de legalitate, de catre Secretarul general al comunei. 

 
 
Prezenta hotarare s-a adoptat in prezenta unui numar de 10 consilieri locali din numarul 

total de 13 consilieri locali alesi, cu un numar de 10 voturi pentru. 
 

     PRESEDINTE DE SEDINTA,    CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE,  
  CONSTANDIN IOAN              SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BUDILA 
                                                                                                             BENIA ALEXANDRA AVELUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


