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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea prelungirii prin act aditional  
a contractului de comodat nr. 5426 / 19.03.2018   

 
 

 Văzând: 
 - Adresa medicului de familie Bisnel Gabriela, înregistrată la primaria comunei 
Ariceștii Rahtivani cu nr.7260 /10.02.2021, prin care se solicita prelungirea contractului de 
comodat nr.5426 / 19.03.2018 
 - contractului de comodat nr.5426 / 19.03.2018 
 - Referatul de aprobare nr. 7566 / 15.02.2021 întocmit de  primarul comunei Aricestii 
Rahtivani, prin care se propune si se fundamenteaza adoptarea unei hotarari privind 
aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de comodat nr. 5426 / 19.03.2018; 
 - Raportul de specialitate nr.7678 din 16.02.2021 întocmit de Serviciul Buget Finanțe 
și Investiții din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani; 
 - Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul Consiliului local; 
 - prevederile art. 286 alin. 4 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul aministrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 - Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 19/2012; 
         - dispozitiile art. 129 alin. 1, alin 2 lit. c, alin 6 lit. a precum si ale art 96 din OUG nr. 57 
/ 2019 privind Codul aministrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 14 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind 
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale; 
 - prevederile art. 858-865 din Legea nr.  287 / 2009 privind Codul civil 
 În temeiul art.139 alin.(3) lit.g)  si al art 196 , alin.(1) lit a ) din OUG.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 

Consiliul local al comunei Aricestii Rahtivani , judetul Prahova, adoptă prezenta  
 

H O T Ă R Â R E  : 
 

Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea prin act aditional a duratei Contractului de comodat 
nr. 5426 / 19.03.2018, incheiat intre Primaria Comunei Aricestii Rahtivani si doamna doctor 
Bisnel Gabriela, medic la Cabinetul Medical Individual Bisnel Gabriela din Comuna Aricestii 
Rahtivani, Satul Stoenesti, conform anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarare;  

    



(2) Prelungirea contractului de comodat mentionat la alin.(1) se va face pe durata de 
1 an 
 Art. 2 Se mandateaza primarul comunei Aricestii Rahtivani sa semneze actul 
aditional; 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă Primarul 
comunei Ariceştii Rahtivani prin  aparatul de specialitate din cadrul Primariei comunei 
Ariceştii Rahtivani; 
 Art. 4 Comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor publice, instituţiilor şi persoanelor 
interesate se asigură de către Secretarul general al comunei. 
 
 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            
  Nicoleta-Daniela BORCESCU       

                                                                                                                        
                                                                                                   Contrasemnează, 
                                                                                   SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 

                                                                                     Violeta-Neluța PETCU 
 
 
 
 
 
 
Ariceștii Rahtivani, 24.02.2021 
Nr. 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa la HCL Aricestii Rahtivani nr.12/2021 
 

 
ACT ADITIONAL NR. 1 / ............... 

LA CONTRACTUL DE COMODAT NR. 5426 / 19.03.2018   
 

 Primaria Comunei Aricestii Rahtivani, judetul Prahova, cu sediul in localitatea 
Aricestii Rahtivani, str. Matei Basarab nr. 249, cod fiscal 2842927, reprezentata prin 
domnul primar Gheorghe Orbu-primar, in calitate de comodant, 
 SI 
 Doamna doctor Bisnel Gabriela, medic la Cabinetul Medical Individual Bisnel 
Gabriela, din comuna Aricestii Rahtivani, sat Stoenesti in calitate de comodator. 
 
 Avand in vedere: 

- adresa medicului de familie Bisnel Gabriela, înregistrată la primaria comunei 
Ariceștii Rahtivani cu nr.7260 /10.02.2021,  

- prevederile Capitolului III – Termenul contractului din Contractul de comodat nr. 
5426 / 19.03.2018,  

- Hotararea Consiliului Local nr................./ 2021,  
 

1. Partile contractante convin prin prezentul Act Aditional, modificarea Contractului 
de comodat nr. 5426 / 19.03.2018, prin prelungirea contractului de comodat ; 

2. Capitolul III - Termenul contractului va avea urmatorul continut: „Contractul se 
prelungeste pe o durată de 1 an; 

3. Toate celelalte clause ale contractului raman neschimbate. 
 
 Prezentul Act Additional a fost incheiat in doua exemplare, unul pentru fiecare parte 
si face parte integranta din Contractu de comodat nr. 5426 / 19.03.2018, pe care il 
completeaza si il modifica in mod corespunzator.   
 
 
                  Comodant                      Comodator 
 
Primaria Comunei Ariceștii Rahtivani                         Medic 
 
                 Primar                               Bisnel Gabriela 
          Gheorghe Orbu 


