
 

 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 
 
 

   HOTĂRÂREA NR.______ 
privind modificarea contractului de concesiune nr.48423/11.06.2007 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Omni Med Laborator S.R.L. 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.05.2022; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.89413/2022, raportul nr.89556/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.90026/2022 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
modificarea contractului de concesiune nr.48423/11.06.2007 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi S.C. Omni Med Laborator S.R.L.; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, art.108, art.155 alin.5 lit.c, 
art.354 şi art.355 și 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, 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 modificarea Capitolului 1 „Părţile contractante”, pct.1.2. din contractul 
de concesiune nr.48423/11.06.2007 având ca obiect exploatarea spaţiului cu 
destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 20,92 mp, situat în municipiul 
Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), prin 
înlocuirea reprezentantului legal al unităţii medico-sanitare cu personalitate 
juridică S.C. Omni Med Laborator S.R.L., din Popescu Mihaela, în Enăchescu 
Dragoş.  

  Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.48423/11.06.2007 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Omni Med 
Laborator S.R.L., reprezentată legal prin Enăchescu Dragoş, pentru o perioadă de 
7 ani şi 6 luni, începând de la data 07.06.2022, până la data 06.12.2029. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr. 48423/11.06.2007. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

 
 



 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Omni Med Laborator 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

 
                   INIŢIATOR, 

 
                    AVIZAT, 

                      PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
         Lia-Olguţa VASILESCU 

 
Nicoleta MIULESCU 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr.89413/11.05.2022                                                                                      
                                
                                             Referat de aprobare 
   la Proiectul de Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.48423/11.06.2007, încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Omni Med Laborator  S.R.L. 
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea spaţiilor cu 
destinaţia de cabinete medicale şi a Hotărârii Consiliului Local nr.238/2004, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.85/2006, a fost încheiat contractul de concesiune nr.48423/11.06.2007 între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi Sollosy Mihaela, medic titular, reprezentant legal al S.C. Omni Med Laborator 
S.R.L., pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 20,92 mp, situat în Craiova, str. 1 
Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac),  ce aparţine domeniului privat al Municipiului 
Craiova, pentru o durată de 15 ani,  începând de la data 07.06.2007 până la 06.06.2022.  
 Ulterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.196/26.05.2016 s-a încheiat Actul Adiţional nr.1/2016 la contractul de concesiune nr. 48423/11.06.2007 prin 
care s-a înlocuit reprezentantul legal al S.C. Omni Med Laborator  S.R.L., respectiv Sollosy Mihaela cu 
Popescu Mihaela. 
 Conform prevederilor pct.3.2. din prezentul contract, prin care "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 ", acesta poate fi prelungit cu 7 ani şi 6 luni. 
 Domnul Enăchescu Dragoș, reprezentant legal al Omni Med Laborator S.R.L. solicită prelungirea 
duratei contractului de concesiune nr.48423/11.06.2007, astfel că, din documentele depuse de acesta, constatăm 
faptul că, în cadrul Omni Med Laborator S.R.L. au survenit modificări în structura de acţionariat,  în prezent, 
asociat unic al societăţii fiind Enăchescu Dragoş şi, în calitate de administratori : Enăchescu Dragoş şi doamna 
dr. Enăchescu Irina, medic primar obstretică - ginecologie, drept pentru care este necesar să modificăm în acest 
sens contractul de concesiune nr.48423/11.06.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Popescu Mihaela, medic titular al S.C. Omni Med Laborator S.R.L. . 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere solicitarea Omni Med Laborator S.R.L., de prelungire a 
contractului de concesiune nr.48423/11.06.2007, în conformitate cu pct.3.2. şi pct.13.1. din prezentul contract, 
precum şi art.108, art.129, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.6, lit.b, 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 şi art.355 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară şi oportună promovarea Proiectului de 
hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.48423/11.06.2007, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Omni Med Laborator S.R.L., ce are ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de 
cabinet medical în suprafaţă de 20,92 mp, situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica 
Brazda lui Novac), ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, în sensul modificării capitolului 1 
„Părţile contractante”, pct.1.2. la contractul de concesiune nr.48123/11.06.2007 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Popescu Mihaela, medic titular reprezentant legal al unităţii medico - sanitare cu 
personalitate juridică S.C.Omni Med Laborator S.R.L., prin înlocuirea cu Omni Med Laborator S.R.L. 
reprezentată legal prin Enăchescu Dragoş şi prelungirea prezentului contract de concesiune pentru o perioadă 
de 7 ani și 6 luni,  respectiv de la 07.06.2022 până la  06.12.2029. 
 
                                                                         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.89556/12.05.2022                                                                                      
 
                               
                                                     Raport 
    privind modificarea contractului de concesiune nr.48423/11.06.2007, încheiat între Consiliul Local 

al Municipiului Craiova şi S.C. Omni  Med Laborator  S.R.L. 
 
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea spaţiilor cu 
destinaţia de cabinete medicale şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006, a fost încheiat contractul de concesiune 
nr..48423/11.06.2007 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sollosy Mihaela, reprezentant legal al 
unităţii medico – sanitare cu personalitate juridică S.C. Omni Med Laborator S.R.L., pentru spaţiul cu 
destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 20,92 mp, situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 
(Micropoliclinica Brazda lui Novac), ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, pentru o durată 
de 15 ani, respectiv de la 07.06.2007 până la 06.06.2022. 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.196/2016 s-a 
încheiat Actul Adiţional nr.1/2016 la contractul de concesiune nr. 48423/11.06.2007 prin care s-a înlocuit 
reprezentantul legal unității medico - sanitare cu personalitate juridică al S.C. Omni Med Laborator S.R.L., 
respectiv doamna Sollosy Mihaela cu doamna Popescu Mihaela. 
 Conform prevederilor pct.3.2. din contractul de concesiune nr..48423/11.06.2007: "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", acesta poate fi prelungit cu 7 ani şi 6 luni. 
 Menţionăm că redevenţa aferentă folosirii spaţiului a fost achitată în termen. 
 Prin adresa nr.83974/03.05.2022 domnul Enăchescu Dragoș, reprezentant legal al Omni Med 
Laborator S.R.L. solicită prelungirea duratei contractului de concesiune nr.48423/11.06.2007, astfel că, din 
documentele depuse de acesta, constatăm faptul că, în cadrul Omni Med Laborator S.R.L. au survenit 
modificări în structura de acţionariat, fiind încheiat contractul de cesiune de părţi sociale nr.224/18.02.2021 
autentificat de către Birou Notarial Creţan Carmen - Mihaela, astfel că, în prezent, asociat unic al societăţii 
este Enăchescu Dragoş şi, în calitate de administratori : Enăchescu Dragoş şi doamna dr. Enăchescu Irina, 
medic primar obstretică - ginecologie, drept pentru care este necesar să modificăm în acest sens contractul 
de concesiune nr.48423/11.06.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Popescu 
Mihaela, medic titular al S.C. Omni Med Laborator S.R.L. . 
 De asemenea, sunt anexate la cerere următoarele documente în xerocopie: C.I. asociat şi 
administrator, Certificat de înregistrare al Omni Med Laborator S.R.L., Actul constitutiv al socităţii din data 
de 11.03.2021, Certificat Constator, Rezoluţia nr.14151/2021, Certificat Constatator şi Buletin Furnizare 
Informaţii emise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Dolj, Certificat de membru al Colegiului 
Medicilor din România nr.10329/09.11.2017 pentru dr. Enăchescu Irina, medic primar obstretică – 
ginecologie, în calitate de administrator, Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic şi Asigurarea 
de răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de avizare nr.32/08.03.2022 emis de Colegiul Medicilor, 
Certificatele de membru şi Avizele Anuale pentru exercitarea profesiei de medic plus Asigurările de 
răspundere civilă (Malpraxis) a personalului medical, contractul de concesiune nr.48423/11.06.2007 şi 
contractul de cesiune părți sociale  nr.224/18.02.2021, autentificat de către notar Crețan Carmen-Mihaela. 
 Totodată, Enăchescu Dragoş, în calitate de reprezentant legal al Omni Med Laborator S.R.L., declară 
pe propria răspundere că spaţiul care face obiectul contractului de concesiune mai sus menţionat, este folosit 
ca Punct de recoltare pentru analize medicale și nu este Punct lucrativ. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere solicitarea domnului Enăchescu Dragoș, de prelungire a 
contractului de concesiune nr.48423/11.06.2007 în conformitate cu pct.3.2.şi pct.13.1. din prezentul contract, 



încheiat în baza Hotărîrii de Guvern nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete 
medicale, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.85/2006, precum şi art.108, art.129, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.6, lit.b, 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 şi art.355 din Ordonanţa 
de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre 
analiză şi aprobare : 
 - Modificarea capitolului 1 „Părţile contractante”, pct.1.2. la contractul de concesiune 
nr.48423/11.06.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Popescu Mihaela, medic titular 
reprezentant legal al unităţii medico - sanitare cu personalitate juridică S.C.Omni Med Laborator S.R.L., ce 
are ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 20,92 mp, situat în 
Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), prin înlocuirea cu Omni Med 
Laborator S.R.L. reprezentată legal prin Enăchescu Dragoş.         
 - Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.48423/11.06.2007 încheiat între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi Omni Med Laborator  S.R.L. reprezentată legal prin Enăchescu Dragoș, ce are ca 
obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 20,92 mp, situat în Craiova, str. 
1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), ce aparţine domeniului privat al Municipiului 
Craiova, pentru o perioadă de 7 ani şi 6 luni, respectiv de la 07.06.2022 până la 06.12.2029. 
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare a 
contractului de concesiune nr.48423/11.06.2007, conform punctului mai sus menţionat. 
 - Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.238/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006. 
         
                                                                

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. 90026/12.05.2022 

RAPORT  

 Având in vedere: 
 Referatul de aprobare nr. 89413/11.05.2022;  
 Raportul nr. 89556/12.05.2022 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmărire  

Contracte, Agenţi Economici privind modificarea contractului de concesiune nr. 
48423/11.06.2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Omni  Med 
Laborator  S.R.L.; 

 În temeiul prevederilor H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu  
destinaţia de cabinete medicale, art.108 lit. b, art.129, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.6, lit. b, 
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 şi art.355 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, pct.3.2. şi pct.13.1. din contractului de concesiune 
nr.48423/11.06.2007, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.238/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006; 
  - Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 

AVIZAM FAVORABIL 

propunerea Serviciului Urmărire Contracte,  Agenţi Economici, Direcţia Patrimoniu 
privind: 
 - Modificarea capitolului 1 „Părţile contractante”, pct.1.2. la contractul de concesiune nr. 
48423/11.06.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Popescu Mihaela, 
medic titular reprezentant legal al unităţii medico - sanitare cu personalitate juridică S.C.Omni 
Med Laborator S.R.L., ce are ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în 
suprafaţă de 20,92 mp, situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda 
lui Novac), prin înlocuirea cu Omni Med Laborator S.R.L. reprezentată legal prin Enăchescu 
Dragoş.         
 - Prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 48423/11.06.2007 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Omni Med Laborator  S.R.L. reprezentată legal prin 
Enăchescu Dragoș, ce are ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în 
suprafaţă de 20,92 mp, situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda 
lui Novac), ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, pentru o perioadă de 7 ani şi 
6 luni, respectiv de la 07.06.2022 până la 06.12.2029. 
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare 
a contractului de concesiune nr. 48423/11.06.2007, conform punctului mai sus menţionat. 
 - Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.238/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006. 
      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:   
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