
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 4679 din 

22.12.2004 având ca obiect spaţiul în care se desfăşoară activitatea 
Cabinetului medical Individual Dr. Oancea Luiza, medic de familie 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 24 din 20.05.2021, iniţiat de Primarul 
comunei Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3535 din 20.05.2021, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3536 din 20.05.2021, 
-Adresa nr. 3378 din 14.05.2021 prin care Dr. Oancea Luiza medic de familie, titular al 

Cabinetului Medical Individual care îşi desfăşoară activitatea în spaţiul situat în comuna Tomsani, sat 
Loloiasca, judeţul Prahova, concesionat conform Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, solicită prelungirea duratei contractului 
de concesiune până la data de 30.01.2024, 

Analizând Contractul de concesiune nr. 4679/22.12.2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, care precizează că durata concesiunii, stabilită potrivit Cap. 3, art. 3.3 se prelungeşte până 
la împlinirea, de către medicul titular al cabinetului medical, a vârstei de 65 de ani, respectiv până la 
data de 30 ianuarie 2022, 

Ţinând cont de prevederile Cap. 3, art. 3.2 din Contractul de concesiune nr. 4679 din 
22.12.2004, conform cărora „contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel 
mult jumătate din durata sa iniţială, astfel încât durata întregului contract să nu depăşească 49 de ani, 

În conformitate cu prevederile art. 391 alin. (1) şi alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora 
medicii se pensionează la cerere la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex, iar după această dată, 
medicul titular al cabinetului medical individual îşi poate continua activitatea, după împlinirea vârstei 
de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeană, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) Iit."c" şi „d", alin. (6) lit. ,,b", alin. (7) lit. ,,c" şi art. 
139 alin. (3) litera „g" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova adoptă prezenta hotărâre. 

ART.I: (I) Se aprobă prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 4679 din 
22.12.2004 încheiat între Consiliul local al comunei Tomşani şi Dr. Oancea Luiza medic de familie, 
CUI 21188587, având ca obiect spaţiul în care funcţionează Cabinetul medical individual Dr. 
Oancea Luiza, medic de familie, cu 2 ani , până la data de 30 ianuarie 2024. 



(2) După această dată, medicul titular al cabinetului medical individual îşi poate continua 
activitatea, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeană. 

ART.3: Se mandatează Primarul comunei Tomşani pentru semnarea Actului adiţional de 
prelungire a contractului, anexă la prezenta hotărâre. 

ART.4: Secretarul general al comunei Tomşani va comunica hotărârea instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 
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Contrasemnează 

Secretar general al comunei 
Tomşani, 

Matei Violeta Iuliana 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANl 

Anexă la Hotărârea nr.J 5 din �-:/-Of, .14:l
f 

ACT ADIŢIONAL NR. 5 
la Contractul de concesiune nr. 4679/22.12.2004 

PĂRŢILE CONTRACT ANTE: 
1. Consiliul local al comunei Tomsani, judeţul Prahova, reprezentată prin domnul primar 

Pelin Mihai-Florin, în calitate de concedent 
şi 
2. Dr. Oancea Luiza, medic titular al Cabinetului Medical Individual CMI dr. Oancea 

Luiza, cu sediul social în comuna Tomşani, sat Loloiasca, judeţul Prahova, CUI 21188587, 
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr._din ____ a Consiliului local al comunei 

Tomşani, judeţul Prahova, 
Având în vedere prevederile art. 391 alin. (1) şi alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 
vârsta de pensionare a medicilor care îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de 
asigurări, 

A intervenit prezentul Act adiţional nr. 5 la Contractul de de concesiune nr. 
4679/22.12.2004. 

I. CAPITOLUL 3 
După articolul 3.2 se introduc două noi articole, 3.5. şi 3.6., cu următorul cuprins: 

"3.5. Contractul de concesiune se prelungeşte până la împlinirea, de către medicul titular al 
cabinetului medical, a vârstei de 67 de ani, respectiv până la data de 30 ianuarie 2024. » 

"3.6. După această dată, medicul titular al cabinetului medical individual îşi poate continua 
activitatea, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeană .. 

II Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr. 4679/22.12.2004, modificat şi 
completat prin acte adiţionaJe, rămân neschimbate. 

încheiat astăzi, _ __ __ __, în două exemplare. 

CON CEDENT CONCESIONAR 




