
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 
 

               HOTĂRÂREA NR._____ 
privind încheierea contractului de concesiune între municipiul Craiova şi Dermlife 

Med S.R.L. 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2022; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.49280/2022, raportul nr.52057/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.55800/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune încheierea 
contractului de concesiune între municipiul Craiova şi Dermlife Med S.R.L.; 
          În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea 
cabinetelor medicale, Hotărârii de Guvern nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii 
cu destinaţia de cabinete medicale, art.841-843 Cod Civil, art.354, art.355 şi art.362 
alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art.129 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.6 lit. b şi alin.7 lit.c, art.139 alin.3 
lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
  Art.1. Se aprobă încheierea contractului de concesiune între Municipiul Craiova şi 

Dermlife Med S.R.L., reprezentată legal prin Gemeneanu Adina – Luisa, medic 
primar medicină de familie, având ca obiect exploatarea spaţiului (bunul imobil) 
cu destinaţia de cabinet medical, care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 16,62 mp., situat în str.Calea Bucureşti, bl. N1b, ap.1, 
începând cu data de 03.04.2022, până la data de 30.11.2028. 

  Art.2. Redevența lunară va fi stabilită la 14,70 lei/mp/lună, conform Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.199/2016 referitoare la însuşirea 
raportului de evaluare având ca obiect stabilirea nivelului minim al redevenţei 
pentru spaţiile cu destinaţie de cabinete medicale, proprietate privată a 
municipiului Craiova, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

  
 



 

 Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
concesiune prevăzut la art.1. 

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Dermlife Med S.R.L. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

   Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr.49280/07.03.2022                                                                                                         
 
                     Referat de aprobare 
             la Proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de concesiune între   
                                          Municipiul Craiova şi  Dermlife Med S.R.L. 
 
  Între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Dermlife Med S.R.L. reprezentată legal prin 
Gemeneanu Adina – Luisa, se află în derulare contractul de concesiune nr.125153/28.01.2005, ce are ca 
obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 16,62 mp, situat în Craiova, str. 
Calea Bucureşti, bl. N1b, ap.1, judeţul Dolj, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, contract 
încheiat iniţial pentru o durată de 11 ani şi 6 luni şi prelungit ulterior, în conformitate cu pct.3.2. din prezentul 
contract, cu jumătate din durata sa iniţială, respectiv cu 5 ani şi 9 luni, fiind în vigoare până la data de 
02.04.2022, dată când va înceta, nemaiexistând posibilitatea legală de prelungire a acestuia. 
 Prin cererea depusă la Primăria Municipiului Craiova, doamna dr. Gemeneanu Adina – Luisa, în 
calitate de reprezentant legal al S.C. Dermlife Med S.R.L., solicită găsirea unei modalităţi legale privind  
desfăşurarea activităţii sale medicale în acelaşi spaţiu, cu destinaţia de cabinet medical care face obiectul 
contractului de concesiune nr.125153/28.01.2005, întrucât acesta va înceta la data de 02.04.2022. 
 Având în vedere că S.C. Dermlife Med S.R.L. şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, ţinând cont de 
portofoliul de aproximativ 2500 de pacienţi pe care îl deține, este necesar ca autoritatea locală să asigure 
continuitatea serviciului medical, pentru ca medicul de familie, titular al S.C. Dermlife Med S.R.L. să poată 
încheia contractul de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, astfel că, 
propunem încheierea unui nou contract de concesiune, pentru acelaşi spaţiu care face obiectul contractului 
de concesiune nr.125153/28.01.2005, ce va înceta la 02.04.2022, cu o durată egală cu cea a majorităţii 
celorlalte contracte de concesiune ce au ca obiect spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale (majoritatea 
contractelor de concesiune au o durată de până la 30.11.2028) şi o redevenţă datorată, stabilită în baza 
Hotărârii Consiliului Local nr.199/26.05.2016. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere prevederile Legi nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, Ordonanţa de Guvern nr.124/1998, Hotărârea de Guvern nr.884/2004 privind concesionarea unor 
spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, art.841-843 Cod Civil, Hotărârea Consiliului Local 
nr.199/26.05.2016, precum şi în conformitate cu prevederile cu art.108, lit b, art.129, alin.2, lit.c coroborat 
cu alin.6, lit.b şi alin.7, lit.c, art.139, alin.1 coroborat cu alin.3, lit.g art.154, alin.1, art.155, alin.5, lit.c, 
art.354, art.355 şi art.362 alin.1 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, este necesară şi oportună promovarea Proiectului de hotărâre  privind 
încheierea unui contract de concesiune între Municipiul Craiova şi Dermlife Med S.R.L. reprezentată legal 
prin Gemeneanu Adina – Luisa, medic primar medicină de familie, având ca obiect exploatarea spaţiului cu 
destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 16,62 mp, situat în Craiova, str. Calea Bucureşti, bl. N1b, ap.1, 
judeţul Dolj, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, începând cu data de 03.04.2022 până la 
data de 30.11.2028, cu posibilitatea de prelungire, prin acordul părţilor. 
 
 
                                                                      PRIMAR,                                                                                                                                
                                                 Lia - Olguţa VASILESCU                                        
 

 

               Director Executiv,                                                                           Şef Serviciu,                                     
           Ionuţ - Cristian GÂLEA                                                                 Victor COSTACHE 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA PATRIMONIU 

Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici   
Nr.52057/14.03.2022   
     

   

 
RAPORT 

privind încheierea unui contract de concesiune  între Municipiul Craiova şi Dermlife Med  
S.R.L.  
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2004, privind concesionarea 
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi Hotărârii Consiliului Local nr. 238/2004, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2006, a fost încheiat contractul de concesiune 
nr.125153/28.01.2005 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Neacşu C.Ioana, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Neacşu C.Ioana, având ca obiect exploatarea 
spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 16,62 mp, situat în Craiova, str. Calea 
Bucureşti, bl.N1b, ap.1, ce aparţine aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, pentru o 
durată de 11 ani şi 6 luni, respectiv de la 03.01.2005 până la 02.07.2016.  
 Ulterior, urmare a cesiunii contractului de concesiune, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 42/21.07.2016, s-a modificat capitolul „Părţile contractante”, 
titularul contractului de concesiune nr.125153/28.01.2005 devenind S.C. Dermlife Med S.R.L, 
reprezentată legal prin Gemeneanu Adina - Luisa, medic primar medicină de familie, fiind 
încheiat actul adiţional nr.1/2016 la contract.  
 Conform prevederilor pct.3.2.din contractul de concesiune menţionat, prin care "contractul 
de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa 
iniţială", acesta a fost prelungit prin actul adiţional nr.1/2016 la contract, pentru perioada de 5 ani 
şi 9 luni, începând cu data de 02.07.2016 până la 02.04.2022, dată la care va înceta prin ajungere 
la termen.  
 Prin cererea înregistrată sub numărul 33394/14.02.2022, Gemeneanu Adina–Luisa, în 
calitate de reprezentant legal al Dermlife Med S.R.L. solicită găsirea unei modalităţi legale în 
ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii sale medicale în acelaşi spaţiu cu destinaţia de cabinet 
medical care face obiectul contractului de concesiune nr.125153/28.01.2005, întrucât acesta va 
înceta la data de 02.04.2022, depunând în acest sens următoarele documente: copie C.I., 
Certificat de înregistrare  al societăţii, Buletin de Furnizare informaţii din 10.02.2022, emis de 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din 
România nr.39827/11.04.2018, Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic emis de 
Colegiul Medicilor,  Asigurarea de răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Înregistrare în 
Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea a II a sub numărul T34782/6.07.2016, Certificat de 
avizare a cabinetului medical nr.114/18.05.2016, emis de Colegiul Medicilor Dolj. Menţionăm că 
redevenţa aferentă folosirii spaţiului a fost achitată în termen.                                                                                                                             
 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 dispozițiile 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.                                                                                                                  
 Potrivit Ordonanţei nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, 



bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, 
utilizate în prezent pentru activităţi medicale, pot fi date în folosinţă gratuită, închiriate, 
concesionate ori vândute fără licitaţie publică cabinetelor medicale sau, după caz, unităţilor 
medico-sanitare cu personalitate juridică.                                                                                             
 Bunurile vor putea fi concesionate, fără licitaţie publică, cabinetelor medicale sau, după 
caz, unităţilor medico - sanitare cu personalitate juridică, după finalizarea operaţiunii de 
inventariere .                                                                                                                                    
 Potrivit Hotărârii Guvernului 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.                                                                                                                                  
 Art. 4 (1) Concesionarea spaţiilor se face în schimbul unei redevenţe anuale, plătită de 
concesionar.                                                                                                                                                          
 Referitor la redevenţa datorată autorităţii locale în baza contractelor de concesiune 
încheiate cu autoritatea locală,  ce au ca obiect spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, 
încheiate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004, aceasta a fost stabilită  
iniţial la 1 euro/mp/an şi ulterior a fost modificată prin acte adiţionale, fiind determinată pornind 
de la tariful minim aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.199/26.05.2016, hotărâre prin care 
a fost însușit raportul de evaluare a tuturor imobilelor ce aparţin domeniului privat al 
Municipiului Craiova şi în care funcţionează cabinetele medicale. De asemenea, precizăm că 
marea majoritate a contractelor de concesiune ce au ca obiect spaţiile medicale au avut o durată 
inițială de până la 15 ani și au fost prelungite cu jumătate din durata inițială, până la data de 
30.11.2028.                                                                                                                                         
 În raport de cele precizate, având în vedere scopul reglementării regimului juridic al 
spaţiului cu destinaţia de cabinet medical mai sus menţionat, în suprafaţă de 16,62 mp, situat în 
Craiova, str. Calea Bucureşti, bl.N1b, ap.1, al cărui contract de concesiune va înceta la 
02.04.2022, a valorificării acestuia şi a maximizării veniturilor la bugetul local, considerăm 
oportună concesionarea acestuia.  Având în vedere că, Dermlife Med S.R.L. şi-a îndeplinit 
obligaţiile contractuale, a achitat redevenţa datorată în baza contractului de concesiune, în termen 
legal, și, ţinând cont de portofoliul de aproximativ 2500 de pacienţi pe care îl deține, este necesar 
ca autoritatea locală să asigure continuitatea serviciului medical pentru ca medicul titular al 
Dermlife Med S.R.L. să poată încheia contractul de furnizare de servicii medicale cu Casa de 
Asigurări de Sănătate Dolj, astfel că, propunem încheierea unui nou contract de concesiune, 
pentru acelaşi spaţiu care face obiectul contractului de concesiune nr.125153/28.01.2005 ce va 
înceta la 02.04.2022, cu o durată egală cu cea a majorităţii celorlalte contracte de concesiune ce 
au ca obiect spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale şi o redevenţă datorată, de 14,70 
lei/mp/lună, stabilită în baza Hotărârii Consiliului Local nr.199/26.05.2016. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, Ordonanţa de Guvern nr.124/1998, Hotărârea de Guvern nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, art.841 - 843 Cod Civil, Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.199/26.05.2016, precum şi, în conformitate cu 
prevederile cu art.108, lit b, art.129, alin.2, lit.c coroborat cu alin.6, lit.b şi alin.7, lit.c, art.139, 
alin.1 coroborat cu alin.3, lit.g art.154, alin.1, art.155, alin.5, lit.c, art.354, art.355 şi art.362 alin.1 
din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 



 - Încheierea unui contract de concesiune între Municipiul Craiova şi Dermlife Med S.R.L., 
reprezentată legal prin Gemeneanu Adina – Luisa, medic primar medicină de familie, având ca 
obiect exploatarea spaţiului (bunul imobil) cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 16,62 
mp, situat în Craiova, str. Calea Bucureşti, bl. N1b, ap.1, ce aparţine aparţine domeniului privat al 
Municipiului Craiova, începând cu data de 03.04.2022 până la data de 30.11.2028, conform 
model cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Craiova nr.80/28.02.2022; 
 - Redevența lunară va fi stabilită la 14,70 lei/mp/lună, conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.199/26.05.2016; 
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de concesiune, 
încheiat între Municipiul Craiova şi Dermlife Med S.R.L., reprezentată legal prin Gemeneanu 
Adina – Luisa.
 

                Director Executiv,                         Şef Serviciu, 

             Ionuţ Cristian GÂLEA                       Victor COSTACHE 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura:  

  
Întocmit, 
 
insp.Petrovici Corina 

 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act 
oficial 
Data: 
Semnătura:  

               
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 

                                                                                 
                                                                                       
 

                 
         



          



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 55800/16.03.2022 

RAPORT  
 Având in vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 49280/07.03.2022;  
 Raportul nr. 52057/2022 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmărire  

Contracte, Agenţi Economici privind încheierea unui contract de concesiune între 
Municipiul Craiova şi Dermlife Med S.R.L.; 

 În temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Ordonanţa 
de Guvern nr.124/1998, Hotărârea de Guvern nr. 884/2004 privind concesionarea unor 
spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, art.841 - 843 Cod Civil, Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 199/26.05.2016, precum şi, în conformitate cu 
prevederile cu art.108, lit b, art.129, alin.2, lit. c coroborat cu alin. 6, lit. b şi alin. 7, lit. 
c, art. 139, alin.1 coroborat cu alin.3, lit. g art.154, alin.1, art.155, alin.5, lit. c, art. 354, 
art. 355 şi art. 362 alin.1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de 
consilier juridic; 
 

AVIZAM FAVORABIL 

propunerea Serviciului Urmărire Contracte, Agenţi Economici, Direcţia 
Patrimoniu privind: 
 - Încheierea contractului de concesiune între Municipiul Craiova şi Dermlife Med 
S.R.L., reprezentată legal prin Gemeneanu Adina – Luisa, medic primar medicină de 
familie, având ca obiect exploatarea spaţiului (bunul imobil) cu destinaţia de cabinet 
medical, în suprafaţă de 16,62 mp, situat în Craiova, str. Calea Bucureşti, bl. N1b, ap.1, 
ce aparţine aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, începând cu data de 
03.04.2022 până la data de 30.11.2028, conform modelului-cadru aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local a Municipiului Craiova nr. 80/28.02.2022; 
 - Redevența lunară va fi stabilită la 14,70 lei/mp/lună, conform Hotărârii Consiliului 
Local nr.199/26.05.2016; 
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de 
concesiune, încheiat între Municipiul Craiova şi Dermlife Med S.R.L., reprezentată legal 
prin Gemeneanu Adina – Luisa. 
 

      Director Executiv,                                        Intocmit, 

             Ovidiu Mischianu                      cons. jur. Olga Georgescu 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea        Îmi asum  responsabilitatea privind                       
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                 legalitatea actului administrativ                                   
                            Semnatura:                                                                                                            Semnatura:   




































































	1proiect
	2Referat de aprobare
	3raport Dermlife Med
	4raport avizare contract Dermlife Med
	5doc02174220220311075812

