
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

           PROIECT  
 
 

         HOTĂRÂREA NR._____ 
privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Dr. Popescu Veronica, având ca obiect exploatarea spaţiului situat în 

municipiul Craiova, str.Horia, nr.5 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
27.04.2017; 
         Având în vedere raportul nr.53200/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Dr. Popescu Veronica, având ca obiect exploatarea spaţiului situat în 
municipiul Craiova, str.Horia, nr.5;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, modificată şi completată; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.123 alin1, 
art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală;  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

  Art.1.Se aprobă încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Dr. Popescu Veronica, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Popescu Veronica, având ca obiect exploatarea spaţiului situat în 
municipiul Craiova, str. Horia, nr.5, în suprafaţă de 19,94 mp., până la finalizarea 
procedurii de licitaţie publică, dar nu mai mult de 1 an. 

    Art.2.Chiria pentru spaţiul care face obiectul contractului de închiriere prevăzut la art.1 
din prezenta hotărâre, se va stabili prin raport de evaluare ce va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

    Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

    Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Dr.Popescu Veronica vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 
           INIŢIATOR, AVIZAT, 
           PT.PRIMAR, 
         VICEPRIMAR,                                            

PT. SECRETAR,   
  Ovidiu MISCHIANU 

         Mihail GENOIU  



 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr.53200/19.04.2017                          
                                                                                                                   SE APROBĂ, 
                                                                                                                   Pt. PRIMAR, 
              VICEPRIMAR 
                                                                                                               MIHAIL GENOIU 

 
 
 

RAPORT  
privind încheierea unui contract de închiriere 

 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Popescu Veronica, medic titular al 
Cabinetului Individual Dr. Popescu Veronica 

 
 
  În cadrul Dispensarului medical situat în Craiova, str.Horia, nr.5, aparţinând 
domeniului privat al Municipiului Craiova, a funcţionat în baza contractului de concesiune  
nr.38415/23.05.2006 încheiat cu autoritatea locală, Cabinetul Medical Individual Dr. Dumitru 
Vica.Contractul de concesiune a fost încheiat potrivit prevederilor H.G.nr.884/2004 privind 
concesionarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, în temeiul Hotărârii Consiliului 
Local nr.238/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006.  
 Obiectul contractului de concesiune a fost exploatarea spaţiului (bunul imobil)  situat în 
Craiova, str.Horia, nr.5, în suprafaţă de 19,94 mp. 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.467/17.12.2015 s-a 
încheiat Actul Adiţional nr.1/2016 la contractul de concesiune nr.38415/23.05.2006, ca urmare 
a cesiunii obiectului contractului încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. 
Dumitru Vica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Dumitru Vica către Dr. 
Popescu Veronica, medic titular al Cabinet Medical Individual Dr. Popescu Veronica.Astfel, 
începând cu data de 01.01.2016 contractul de concesiune a fost preluat de către dr. Popescu 
Veronica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Popescu Veronica 
 Conform art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.467/17.12.2015 durata contractului de 
concesiune  a fost de 10 ani şi 5 luni,  începând de la 01.06.2006 până la 31.10.2016, ceea ce 
înseamnă că, în prezent, contractul de concesiune nr.38415/23.05.2006 este încetat prin 
ajungere la termen. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.42092/27.03.2017, d-
na Popescu Veronica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Popescu Veronica, 
solicită perfectarea unui contract de închiriere pentru spaţiul  cu destinaţia de cabinet medical  
situat în Craiova, str.Horia, nr.5, respectiv, acelaşi spaţiu care a făcut obiectul contractului de 
concesiune menţionat mai sus, astfel încât să nu fie produse perturbări în activitatea de 
asistenţă medicală primară, depunând în acest sens următoarele documente: copia C.I., 
Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România nr.Dj.015.0663/01.10.2015, 
Asigurarea Malpraxis - Carpatica, contractul de concesiune nr.38415/23.05.2006 şi actul 
adiţional nr.1/2016.  
  La acest cabinet medical beneficiază de servicii medicale un număr mare de pacienţi, 
astfel că neîncheierea unui contract pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical va avea 



 

drept consecinţă neîncheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa de 
Asigurări de Sănătate CAS Dolj, şi prin urmare cetăţenii nu vor mai putea beneficia de 
serviciile medicale. 
 Menţionăm că redevenţa stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.199/26.05.2016, 
în  cuantum de 15,70 lei/mp/lună  aferentă spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în 
suprafaţă de 19,94 mp situat pe str.Horia, nr.5, spaţiu ce a făcut obiectul contractului de 
concesiune nr.38415/23.05.2006, a fost achitată în termen. 
 Potrivit H.G.nr.884/2004 art.2 "(1) Concesionarea imobilelor în care funcţionează 
cabinetele medicale înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr.124/1998, republicată, cu 
completările ulterioare, prevăzute la art.1 alin.(1), se face fără licitaţie publică şi potrivit 
dispoziţiilor prezentei hotărâri. 
 (2) Spaţiile concesionate potrivit alin.(1) vor fi utilizate doar în scopul desfăşurării de 
activităţi  medicale." 
 Potrivit Legii nr.95/2006, Art. 74. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot 
acorda facilităţi şi stimulente aferente instalării unui medic, înfiinţării şi funcţionării 
cabinetului de medicină de familie, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 
 (2) În baza dispoziţiilor alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale pot încheia cu 
reprezentantul legal al cabinetului de medicină de familie un contract civil în care să se 
consemneze drepturile şi obligaţiile părţilor.  
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările si completările ulterioare precum şi în conformitate cu 
art.36, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.5, lit.b, art.45, alin.3, art.61, alin.2, art.123, alin.1 şi 
art.115, alin.1, lit.b din  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 1. Încheierea unui contract de închiriere cu dr. Popescu Veronica, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Popescu Veronica, având ca obiect exploatarea spaţiului 
situat în Craiova, str. Horia, nr.5, în suprafaţă de 19,94 mp, până la finalizarea procedurii de 
licitaţie publică, dar nu mai mult de 1 an. 
 2. Chiria va fi stabilită prin raport de evaluare ce va fi supus aprobării Consiliului Local 
al Municipiului Craiova. 
 3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de închiriere, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Popescu Veronica, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Popescu Veronica, pentru prevederile de la punctul 1 din 
prezentul raport. 
  
 
                       Director Executiv,                                               Vizat ptr. legalitate, 

               Cristian Ionuţ GÂLEA                                            Direcţia Juridică 
                    cons. jur. Isabela CRUCERU 
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subsemnata PoPEtcu vERoNlcA,MEDlc TITULAR AL CABTNET_ULUt MEDTCAL tNDtVtDUAL
DR POPESCU VERO'NICA ,cu sediu in  Cra iova ,s t r  Hor ia nr  5 jud Dol j  ,pentru reglementarea lN
REGIM DE URGENTA A s i tuat ie i jur id ice a spat iu lu i  dest inat  cabinetu lu i  medical  ,s i tuat  in

a iova,st r  Hor ia nr  5 jud Dol j  , in  suprafata de L9,94 mp,det inut  in i t ia l  in  baza contractu lu i
de cohcesiune 3841,5/2006 ,sol ici t  perfectarea unui contract de inchir iere pentru spatiu
s i tuat  in  s t r  Hor ia nr  5 .

Urgenta solut ionar i i  aceste i  cerer i  pr iv ind rapor tu l  de locat iune pentru spat iu  dest inat
cabinetu lu i  medical  , lamur i rea s i tuat ie i jur id ice a acestu i  spat iu  este impusa de necesi ta tea
prezentar i i  la  dosaru l  de evaluare a CMI dr  Popescu Veronica de catre CASA DE ASIGURARI
DE SANATATE DOU ,in vederea prelungir i i  contractului cu aceasta inst i tut ie .

Pentru rezolvarea aceste i  s i tuat i i  ,consider  ca este posib i la  inscr ierea aceste i  cerer i  pe
ord inea de z i  a  sedinte i  CONSILULUI LOCAL CRAIOVA din data de 30 mart ie  2017, in  masura
in care este posib i l .

Anexez adresa emisa de CAS Dol j  pr in  care se sol ic i ta  depunerea de catre CMI a
documente lor  necesare evaluar i i

Data : 27 .O3.2017

DOMNULUI  PRIMAR AL MUNICIP IULUI  CRAIOVA
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Poliţă  de asigurare de r ăspundere civil ă  
Liability Insurance Policy 

Referin ţă  intern ă : TPL - 

Emis ă  sucursala/Agentia: CRAIOVA 

Reinnoie şte poli ţa Seria ş i Num ă rul: 

Cod sucursal ă /Agentie: 

Denumire Broker/Agent: 
IULIA BADICESCU 

Seria RC 	Nr. 0444787 

Cod Broker/Agent: 

2515110 

Cod RBK: 	 Cod RAJ/RAF: 

INFORMAŢ II PRIVIND ASIGURATUL (denumire, nume, prenume, adresa complet ă ) 

POPESCU VERONICA, CRAIOVA, DOLJ, str. _ 

Num ă r Registrul Comertului: 

Telefon: 	 E-mail: 

INFORMAŢ II PRIVIND CONTRACTANTUL (denumire, nume, prenume, adresa complet ă ) 

Num ă r Registrul Comer ţului: 

Telefon: 

Adresa riscului asigurat:cabinet medical, Craiova 

Tipul activităţ ii:medic-medicina de familie 

Perioada de asigurare 

Moneda contractului de asigurare 
	

RON 

Felul r ăspunderii 

Raspunderea civila profesionala decurgand 

din practica medicala 

Sub-limite  

C.U.1./C.N.P. 

E-mail: 

12 Luni 	De la: 01.01.2017 	 Pă n ă  la: 31.12.2017 

EUR 	 Ei USD 

Limit ă  global ă 	 Limita pe eveniment 

12000 	 4000 

Fran ş ize: 0 
Prima de asigurare: 37 

Plata primelor de asigurare se va efectua in 

Modalitatea de plat ă  a primei 

Scaden ţă  
Valoare 

Urm ă toarele documente sunt anexate la Poli ţă  ş i formeaz ă  (împreuna cu Poli ţa) Contractul de asigurare: Condi ţ ille generale de 

asigurare — cod 860/09.2016;; Cerere-chestionar— cod 861/05.2016; Condi ţ lile specifice/speciale privind asigurarea de r ăspundere 

civil ă  profesionala decurgand din practica medicala — 851/03.2002 

Comune— 

Specifice— 

Alte documente anexate 

Menţiuni Speciale: 

RON 	EUR 13 USD 

Integral, p ă n ă  la data 31.12.2016 	 Tri 	rate astfel 

Clauze suplimentare 

- UNIQA Asigură ri SA 

L.n 	Str. Nicolae Caramfil, nr.25, sector 1, Bucuresti 

Inregistrat ă  la Oficiul Registrului Comer ţ ului J/40/13092/2004, 
(,1 

Cod unic de înregistrare 1813613, 

Societate administrat ă  în sistem dualist 

L.n 	Societate autorizat ă  de Autoritatea de Supraveghere Financiar ă  
oo 

Capital social integral v ă rsat 309 880 600 RON  

Cont IBAN RO 81 RZBR 0000 06000 124 8004 RON - Raiffeisen Bank 

Inmatriculat ă  in Registrul Asigur ă torilor sub nr. RA — 007/10.04.2003 

Nr. înregistrare in Registrul ANSPDCP de eviden ţă  a operatorilor de date 

cu caracter personal: 9195 

Cod LEI 529900EHBJY3Z379SR41 

Telefon: 0374.400.400, Fax: +40 21 212.08.43 

e-mail: infoPunina.ro; www.uniqa.ro ;  /Gandeste.UNIQA 

Pag 1 din 2 



Şef Serviciu, 0. 44') Gabriel SM 	DA  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direc ţia Patrimoniu 
Serviciul Urmărire Contracte, Agen ţi Economici 
Nr.11255/21.01.2016 

ACT ADITIONAL NR.1/2016 
la contractul de concesiune nr.38415 din 23.05.2006 

intre 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul in Craiova, str. A. I. Cuza 

nr. 7, cod fiscal 4417214, reprezentat prin Primarul Municipiului Craiova, Lia Olgu ţa VASILESCU, in 

calitate de concedent ş i 
DI ŢMITRU VICA (domiciliată  in Craiova, 	 CNP 

medic titular al CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. DUMI1KU V1LA, cu 

sediul social in Craiova, str.Horia, nr.5, Inregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, partea I-a 

sub numărul 575747 din 29.09.1999, cod de inregistrare fiscal ă  2511026163209, contul 

R049RNCB2670000051090001 deschis la BCR Craiova, în calitate de concesionar, 
in conformitate cu prevederile H.C.L.nr.467/17.12.2015, precum şi cu prevederile H.C.L. 

nr.238/27.12.2004 modificată  prin H.C.L.nr.85/27.02.2006 s-a incheiat prezentul act adi ţional la 

contractul de concesiune nr.38415/23 .05 .2006. 
Art. I. Se modifică  Art.I intitulat "P ărţile contractante" din contractul de concesiune 

nr.38415/23.05.2006, ca urmare a inlocuirii titularului contractului de concesiune, respectiv, Dumitru 

Vica cu Popescu Veronica, prin inlocuirea pct.1.2. cu urm ătorul text: 

ş i 
POPESCU VERONICA (domiciliată  in Craiova, 	 , 

CNP 	 medic titular al CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR.POPESCU 
VERONICA, cu sediul social in Craiova, str.Horia, nr.5, inregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor 

Medicale, partea I-a sub num ărul T07383 din 22.05.2015, cod de inregistrare fiscal ă  2780516163200, 

contul R089BRDE170SV20862201700 deschis la BRD Craiova, Agen ţia Est, in calitate de concesionar, 

Art. 11. Celălalte articole ale contractului de concesiune nr.38415/23.05.2006 nu se modific ă . 

Art.III. Prezentul act adi ţional devine parte integrant ă  a contractului de concesiune 

nr.38415/23.05.2006, fiind intocmit in 2 (dou ă) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Concedent, 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

CRAIOVA 

Lia O1guţ4),Y 	!ESC&\ 

Vizat control financiar 
preventiv, 

Director Exe tiv, 	Director ec., 
Cristian Ionu ţ  G LEA 	Nicolae PASCU 

PR1M-A 	
ZOOVQ2Ate4; 

V 12.P.T 

pt contItot 
Sigffiu 

Concesionar, 

POPESCU VERONICA, 
medic titular 

Cabinet Medical Individual 
Dr.POPE  ..  U, ,  . '  ONICA 

,--..,  
Po,- 4!‹ ,S)_.  .? ,:,;,,,\ 
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MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTARAREANR.46T
privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.38415/2006 incheiat intre

consiliul Local al Municipiului craiova qi cMI Dr. Dumitru Vica, cifre Dr. popescu
Veronica, medic titular al Cabinet Medical Individual Dr. Popescu Veronica

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in qedinla ordinard din data de
17. t2 .20t5:

Avdnd in vedere rapoftul nr. 195055/2015 intocrnit de Direclia Patrimoniu prin care
se propune cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.38415/2006 incheiat intre
consiliul Local al Municipiului craiova gi cMI Dr. Dumitru Vica, c6tre Dr. popescu
Veronica, medic titular al Cabinet Medical Individual Dr. Popescu Veronica;

in conformitate cu prevederile Hotdrdrii Guvernului ru'.884/2004 privind
concesionarea unor spa{ii cu destinafia de cabinete medicale, Legii nr.95/2006 privind
:forma in domeniul sAndt6tii, rnodificatd qi completatd qi Ordinului Ministrului Sdnitdtii-Fublice 

w.132212006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor qi metodologiei de
preluare a activitdtii unui praxis existent;

Potrivit Hotdrririi Consiliul Local al Municipiului Craiova nr.23812Q04 referitoare la
trecerea din domeniul public de interes local in domeniul privat al municipiului Craiova a
unor spa{ii;

In temeiul art.36,alin.2,lit. c, coroborat cu alin.5, lit. b, art.45, alin.3, ar1.6l, alin.2,
art.123, alin.l qi art. l15, alin.l, l i t .b din Legea nr.2l512001, republicatd, privind
administra{ia publicd locald;

HOTARA$rE:

Art.l. Se aprobd cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.38415/2006 incheiat
_ intre Consiliul Local al Municipiului Craiova qi CMI Dr. Dumitru Vica, cdtre Dr.

Popescu Veronica, medic titular al Cabinet Medical Individual Dr. popescu
Veronica.

Art.2. Durata contractului de concesiune este de l0 ani 9i 5 luni, incepdnd de ta
0 I .06.2006, pdni la data de 3 I . I 0.20 16.

Art,3. Se imputernicegte Prirnarul Municipiului Claiova- sA selnneze actul adilional de
modificare a contractului de concesiune prevdzut la art. I din prczenta hotdrdre. .

Art.4. Pe data prezentei hotdrdri, se rnodificd in mod corcspunzAtor Hot[rdrea Consiliului
Local al Municipiului Craiova w.23812004 referitoare la trecerca din domeniul
public de interes local, in domeniul privat al municipiului Craiova, a unor spa{ii.

Art.S. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administratie
Fublicd Locald, Direcfia Sloniu, Dr. Durnitru Vica qi Dr. Fopescu Veronica vor
aduce [a ?ndeplinire zentei hotdrarr.

PR.E9Em{ruTfl, CONTR.AS NEAgA,
PT. SE AR,

HAroLJWKarnaaa VA Svid.* HSC



CONTRACT DE CONCESIUNE 

Nr. 38415 din 23.05.2006 

1. Părţ ile contractante 
1.1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul în Craiova 

str. A. 1. Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, reprezentat prin ec. Antonie Solomon, av ând func ţ ia 
de Primar, in calitate de concedent, 

ş i 
1.2. DUMITRU VICA (domiciliată  în Craiova, 

CNP 	 medic titular al CABNE-T-Uttrl—MEDICAL INDIVIDUAL DR. 
MITLIESCU -CiaNSTAN-TA - MI-HA-ELA, cu sediul social in Craiova, str. Horia nr. 
inregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale partea 1 sub nr. 575747 din 29.09.1999, 
cod fiscal 2511026163209 având contul R049RNCB2670000051090001 deschis la BCR 
Patria Craiova, 

in cal itate de concesionar, 
au convenit să  incheie prezentul contract de concesiune. 
2. Obiectul contractului de concesiune 
2.1. Obiectul contractului de concesiune îI constituie exploatarea spa ţiului (bunul 

imobil) in care func ţionează  ş i Cabinetul Medical Individual Dr. Dumitru Vica. situat în 
Craiova, str. Horia nr. 5, format din 34 inc ăperi in suprafa ţă  totală  de 272,53 rn 2 , conform 
schi ţei spaţ iului (anexa nr. 1) 

2.2 Din sup•afaţa total ă, titularului prezentului contract de concesiune îi revine o cot ă  - 
parte de 19,94 m2, astfel: 8,11 m 2  reprezintă  cota - parte din suprafa ţa de 16,21 m2  a 
cabinetului medical, folosit in sistem de tur ă  /contratură, iar 11,83 m2  reprezinfă  cota indiviză  
din spaţ iile comune (sală  de aşteptare, sal ă  de tratamente, grupuri sanitare etc.), calculate 
conform acordului de voinţă  (Anexa nr. 2). 

2.3. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe bază  de proces-verbal 
care va constitui anexa nr. 3 la contractul de concesiune. 

2.4. Este interzisă  subconcesionarea in tot sau in parte, unei ter ţe persoane, a spa ţ iului 
care face obiectu I prezentuiui contract de concesiune. 

3. Termenul 
3.1. Du•ata concesiunii este de 10 ani ş i 5 luni, incepând de la data 01.06.2006. 
3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad ă  egală  cu cel mult 

jumătate din durata sa ini ţ ială, astfel incât durata intregului contract s ă  nu depăşească  49 de 
ani. 

4. Redeven ţa 
4.1. Redeven ţa este de 1 euro/m 2/an in primii 5 ani. 
4.2. După  primii 5 ani nivelul minim al redeventei se va stabili de concedent, pomind 

de la pre ţul pieţei, sub care redeven ţa nu poate fi acceptată. După  negociere cuantumul 
redeven ţei va fi prevăzut într-un act adi ţ ional semnat de ambele p ărţ i contractante. 

4.3. Plata redeven ţei se face prin conturile: 
- contul concedentului nr R095TREZ29121220207XXXXX, deschis la Trezoreria 

Municipiului Craiova; 
- contul concesionarului nr R049RNCB2670000051090001 deschis la BCR Patria 

Craiova 



4'4' Pentru primii 5 ani, incepdnd din anul 2007,,plata redeven{ei se va face ?n primultrimestru al anului respectiv. Ulterior, termenul de plata a redevenfei se va stabili prin actadi{ional.
4'5' Pentru redeven{a pentru anul 2006, platase va face pdn dla datade 3l .12.2006.
4'5' Neplata redeven{ei in termenul prevdzut la pct. 4.4 ddtdreptul concedentului sdpretindd penalitdli ?n cuantum de 0,25yo din valoa."u u""rieia pe zi de?nt6rziere.
4'7' Neplata redevenfei pentru o perioadd de un an duce la rezilierea contractului.
5. Drepturi le parfi lor
5. I . Drepturi le concesionarului
5' l ' | ' Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul pi perdspunderea sa' bunul imobil care face obiectul prez*ntrlui contract de concesiune.
5.2. Drepturi le concedentulu i
5'2'l ' Concedentul are dreptul sd inspecteze bunul imobil concesionat, sd verificestadiul de realizare a investitiilor, precum gi modul ?n care este satisfrcut interesul public prinrealizarea activitalii sau serviciului public, verificdnd respectarea obligafiilor asumate deconcesionar.
5'2'2' Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabild a concesionarului.
6. Obliga{i ite pdrfi lor
6. I . Obligafi i le concesionarului
6'l 'l' Concesionarul este obligat sd asigure exploatarea eficace ?n regim decontinuitate 9i^de permanenfi a bunului imobil 

"ur" 
d"" obiectul concesiunii.

6.1.2. concesionarur este obligat sr pldteascd redeventa.
6' l '3' Concesionarut are obligafia de a restitui bunul concesionat, dupa expirareacontractului de concesiune, in deplind proprietate, l iber de orice sarcind, inclusiv investit i i lerealizate, cel pufin ?n condiliile ?n care a fost preluat, ?n 

"u^in;;";;#;;;';il;;contravaloarea daunelor produse.
6'l '4' Concesionarul poate investi in bunul imobil concesionat sau poate realizalucrlride modernizare a acestuia numai cu acordul concedentului.
6' l '5' in termen de 90 de zile de la data incheieri i  contractului de concesiuneconcesionarul este obligat si depunS, cu tit lu de garan{ie. o sumd de 70 lei.
6' l  '6' La incetarea contractului de concesiune din alte caLtze decat prin ajungere latermen, excluzand forta majord gi cazul fortuit, concesionarul este obligat sd asigurecontinuitatea prestdrii activitalii sau serviciului public, in condiliile stipulate ?n contract, p6nala preluarea acesteia de cdtre concedent.
6'r'7 ' in cazul in care concesionarul sesizeazdexistenfa sau posibilitatea existenfei uneicauze de naturd sd conducd la imposibilitatea realizdrii activitalii sau serviciului public, vanotifica de ?ndatd acest fapt concedentului, ?n vederea ludrii mdsurilor ce se impun pentruasigurarea continuitafi i  activitdli i  sau serviciului public. ,6 '  l '8 '  Concesionarul  are obl igaf ia de a onora anumite sot ic i tar i  ate MinisteruluiSrnatrfii, specifice sistemului sanitar (efectuare de gdrzi, acordare de asistenfa medicala despecialitate anumitor categorii de pacienfi etc), 

"u." 
vor fi reglementate prin ordin alministrulu i sinatdfi i.

6.2.  Obl igaf i  i le concedentului
6'2' l '  Concedentul este obligat sa nu ?l tulbure pe concesionar in exercil iul drepturi lorrezultate din prezentul contract de concesiune.
6'2'2' Concedentul nLt are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul deconcesiune, in afbra de cazurile prevazute expres de lege gi de prezentul contract.



6'2'3' concedentul este obligat sd notifice concesionarurui aparilia oricdror ?mprejuriride naturd sd aducd atingere drepturilor concesionarului, aaca are cunogtinfa despre aceasta.7. Mod ifi carea contractul ui
7' l' concedentul poate modifica unilateral partea reglemen tard aprezentului contract

lni#ff::,ff'#i'*T:XffTj::"i ulon"esionarurui, din motive exceprionare regare de
7'2'l '  In cazttl ?n care modificarea unilaterali a contractului de concesiune i i aduce unprejudiciu' concesionarul are dreptul sd primeascd in mod prompt o desprgubire adecvatd siefectivd.
7 '2'2' in caz de dezacord intre concedent gi concesionar cu privire la valoareadespdgubirii, aceasta va fi stabilitd de instanfa judecdtoreascd competentd.7 '2'3' Dezacordul dintre concedent gi concesionar cu privire la despagubiri nu poate siconstifuie un temei pentru concesionu. 

"ui" 
s5 conducS la sustragerea de la obligafiile salecontractuale.

8. incetarea contractului de concesiune
8' l' Prezentul contract de concesiune inceteazain urmdtoarele situatii:a) la expirarea duratei.stabilite in prezentul conrr"";,;;;;;;u.o'n, .onuin in scrisprelungirea acestuia, in condifi i le legii; 

I

b) in cazul in care interesul nalional sau local o impune, prin denunfarea unilaterald decdtre concedent, cu plata unei d.espaguLirilurt* pi prealabile ?n sarcina concedentului;c) ?n cazul nerespectarii obligaliitr contractuale de cdtre concesionar, prin reziliereunilaterala de cdtre concedent, cu plata unei despdgubiri ?n sarcina concesionarului;d) in cazul nerespectdrii obligafiilor contractuale de cdtre concedent, prin rezilierea
Hfj:Hlr,,l,. 

contractului de cstre concesionar, cu pL,u a.e despsgubiri ?n sarcina
) la disparif ia,

imposibil i t5fi i  obiecrive
despdgubiri;

dintr-o cauzd de for{d majord, a bunurui concesionat sau in cazula concesionarului de a-r exproata, prin renunfare, Iird prata unei

"on,.u"r?,J,"[T:il*,fflinafiei 
spafiilor dupd concesionare atrage rezirierea de drept a

g) concesionarul poate denunfa unilateral contractul de concesiune pentru motivepersonale' notif icand concedentul cu 6d de zile ?nainte de data denunfari i;h) in cazul ?n care titularul cabinetului medical nu mai desfdgoard activitate medicalr.9. Raspunderea contractuald
9'l' Nerespectarea de cdtre parfite contractante a obrigagiilor cuprinse in prezentulcontract de concesiune atrage raspund;rea contractual5 a p5rfii ?n culpa.10. Forfa majord
l0' l '  Nici una dintre parfi le contractante nu rdspunde de neexecutarea ra termen gi/saude executarea in mod necorespunzator,total sau parfial. a oric5rei obligafi i  care ?i revine inbaza prezentului corttract de concesilrne. dacd neexecLrtarea saLr executarea necorespunzatoarea obf igafiei respective a fost cauzgtdde forfa majord, astfel cum este definita in lege.l0'2' Partea care invocd forfa majord este obligata sd notifice celeilalte pd(i, ?n termen

:#:ffi[X i:,:to'cerea 
evenimentului, fi'.4 ia toite mdsurile posibile in uede."a limitdrii

l0'3' Daci ?n termen de 15 zile de la producere evenimentul respectiv nu ?ncet eazd,pdrfile au dreptul sr ?9i notifice incetarea de piin drept u- pr"t"nturui contract de concesiunefrrd ca vreuna dintre ere sd pretindd daune-interese.



ec. 

integran 
dintre 

I 1. Notifică ri 
1 1.1. In accep ţ iunea pă rţ ilor contractante orice notificare adresat ă  de una dintre celeilalte este valabil indeplinită  dacă  va fi transmis ă  la adresalsediul prevăzut contract de concesiune. 

1 1.2. in cazul in care notificarea se face pe cale po ştal ă, ea scrisoare recomandată  cu confirmare de primire ş i se consideră  primită  men ţ ionată  de oficiul po ş tal primitor pe aceast ă  confirmare. 1 1.3. Dacă  notificarea se trimite prin telex sau prin fax, 
prima zi lucrătoare dupa cea in care a fost expediat ă . 

1 1.4. Notifică rile verbale nu se iau in considerare. 
12. Litigii 

12.1. in cazul in care rezolvarea nein ţelegerilor nu este vor fi supuse spre solu ţ ionare instan ţei competente. 
13. Clauze finale 

13.1. Orice modificare a prezentului contract de 
adi ţ ional semnat de ambele p ă rţ i contractante. 

13 	Prezentul contract de concesiune, impreun ă  cu anexele 1 - 3, care fac parte di  cuprinsul sau, reprezintă  voin ţa părţ ilor ş i inlă tură  orice altă  in ţelegere verbal ă  , anterioară  sau ulterioară  incheierii lui. 
Prezentul contract de concesiune a fost incheiat in 2 exemplare 
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