
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34219/19.05.2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ilie Rodica, medic titular 
al Cabinet Medical Individual Dr.Ilie Rodica 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.04.2019; 

           Având în vedere expunerea de motive nr.65012/2019, rapoartele nr.67920/2019 al 
Direcţiei Patrimoniu şi nr.68915/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de 
concesiune nr.34219/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Ilie Rodica, medic titular al Cabinet Medical Individual Dr.Ilie Rodica; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;  
           În temeiul 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, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 

 
   Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34219/19.05.2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ilie Rodica, medic titular 
al Cabinet Medical Individual Dr.Ilie Rodica, având ca obiect spaţiul cu destinația 
de cabinet medical, în suprafață de 28,38 mp., situat în municipiul Craiova, str. 1 
Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), pentru o perioadă de 
şase ani,  cinci luni și cincisprezece zile, începând cu data de 01.05.2019, până la 
data de 15.10.2025. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.34219/19.05.2006. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

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

 
 
 

        INIŢIATOR,   AVIZAT, 
           PRIMAR,   SECRETAR, 



 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr.65012/03.04.2019                          
                                                                                                              
                                                
                                                  
                         
                                       Expunere de motive 
     la Proiectul de Hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ilie Rodica, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Ilie Rodica 
 
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004, privind concesionarea 
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, a fost încheiat contractul de concesiune 
nr.34219/19.05.2006 cu Ilie Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ilie 
Rodica, pentru spaţiul medical în suprafaţă de 28,38 mp, situat în Craiova, str.1 Decembrie 1918, 
nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, 
pentru o durată  de 12 ani şi 11 luni, respectiv de la 01.06.2006 până la 30.04.2019. 
 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 mai poate fi prelungit cu 6 ani, 5 luni şi 15 zile. 
 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, 
pacienţii fiind grav prejudiciaţi. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere solicitarea doamnei dr. Ilie Rodica de prelungire a 
contractului de concesiune nr.34219/19.05.2006, în conformitate cu pct.3.2. din prezentul 
contract, precum şi art.36, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.5, lit.b, art.45, alin.3, art.115, alin.1, lit.b 
şi art.123, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, se 
impune prelungirea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Ilie Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ilie Rodica, ce are ca 
obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 28,38 mp, situat în 
Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac) pentru o perioadă 
egală cu jumătate din durata sa iniţială, respectiv cu 6 ani, 5 luni şi 15 zile, de la 01.05.2019 până 
la 15.10.2025. 
 
                               Primar,                                              Director Executiv,                                                      
                        Mihail GENOIU                                  Cristian  Ionuţ GÂLEA                                                  



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici   
Nr.67920/08.04.2019                             
                                                                                                                                                                                                                       
                   SE APROBĂ, 
                                                                                                                          PRIMAR 
                        MIHAIL GENOIU 

 
 
 
RAPORT  

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34219/19.05.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ilie Rodica, medic titular al Cabinet Medical 
Individual Dr. Ilie Rodica 
  

 
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.34219/19.05.2006 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ilie Rodica, medic titular 
al Cabinetului Medical Individual Dr. Ilie Rodica, pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet 
medical în suprafaţă de 28,38 mp, situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 
(Micropoliclinica Brazda lui Novac), aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova. 
 Durata acestui contract este de 12 ani şi 11 luni, începând de la data 01.06.2006 până la 
30.04.2019.  
 Conform pct.3.2. din contractul de concesiune mai sus menţionat: "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", Ilie Rodica, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Ilie Rodica în calitate de concesionar, poate beneficia de 
prelungirea duratei contractului de concesiune cu perioada de 6 ani, 5 luni şi 15 zile. 
 Menţionăm că redevenţa aferentă folosirii spaţiului a fost achitată în termen. 

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.60096/27.03.2019, d-na 
Ilie Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ilie Rodica, solicită prelungirea 
contractului de concesiune, în conformitate cu pct.3.2. din contract, depunând în acest sens 
următoarele documente: C.I., Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România 
nr.31864/2018, 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 I sub numărul 580470 din data 17.06.2003.                                                        
 Faţă de cele prezentate, având în vedere pct.3.2. din contractul de concesiune 
nr.34219/19.05.2006, prevederile Hotărârii de Guvern nr.884/2004 privind concesionarea unor 
spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, Hotărârea Consiliului Local nr.238/2004, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006, precum şi, în conformitate cu art.36, alin.2, lit.c, 
coroborat cu alin.5, lit.b, art.45, alin.3, art.115, alin.1, lit.b şi art.123, alin.1 din Legea 



nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, propunem spre analiză şi 
aprobare :  
  - Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34219/19.05.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ilie Rodica, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Ilie Rodica, având ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet 
medical, în suprafaţă de 28,38 mp, situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 
(Micropoliclinica Brazda lui Novac) pentru o perioadă de 6 ani, 5 luni şi 15 zile, începând de la  
data 01.05.2019  până la data 15.10.2025.    
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.34219/19.05.2006, conform punctului mai sus 
menţionat. 
  - Modificarea în mod corespunzător a H.C.L.nr.238/2004 şi H.C.L. nr.85/2006. 

 
 

                      Director Executiv,                                           Şef Serviciu,                                                                 
                         Cristian Ionuţ GÂLEA                        Madlen Anca VOICINOVSCHI                 

                                                                                                                                                    
 

 

 

 

                                                                                              
               

                           Întocmit, 
                        insp.Petrovici Corina      
   

        

                  

                 

                          
         



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 68915/09.04.2019 

RAPORT DE AVIZARE 

Având in vedere: 
— Expunerea de motive nr. 65012/03.04.2019 ş i Raportul nr. 67920/08.04.2019 al 

Directiei Patrimoniu — Serviciul Urmarire Contracte, Agenti Economici; 
- Potrivit prevederilor HG nr. 884/2004 privind concesionarea spa ţiilor cu destina ţia de .  

cabinete medicale, contractul de concesiune nr.34219/19.05.2006; Conform pct.3.2. din 
contractul de concesiune mai sus men ţionat : "Contractul de concesiune poate fi prelungit 
pentru o perioad'ă  egală  cu cel mult jum ătate din durata sa ini ţială, astfel incât durata intregului 
contract s ă  nu depăşească  49 de ani" 

- Conform Legii 215/2001 privind administratia publica locala, 
- Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridi; 

AVIZAM FAVORABIL 

propunerea privind supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
- Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34219/19.05.2006 incheiat intre 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ilie Rodica, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Ilie Rodica, având ca obiect exploatarea spa ţiului cu destina ţia de cabinet 
medical, în suprafa ţă  de 28,38 mp, situat în Craiova, str. 1 Decembrie . 1918, •nr.14 
(Micropoliclinica Brazda lui Novac) pentru o perioad ă  de 6 ani, 5 luni ş i 15 zile, incepând de la 
data 01.05.2019 pân ă  la data 15.10.2025. • 

- imputernicirea Primarului Municipiului Craiova s ă  semneze actul adi ţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.34219/19.05.2006, conform punctului mai sus 
menţionat. 

- Modificarea in mod corespunz ător a H.C.L.nr.238/2004 ş i H.C.L. nr.85/2006. 

Director Exe utiv, 	 intoc it, 
Ovidiu Mischnu- 	 cons. jur. Nic eta Bedelici 
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PRIMARIA  MUNICIPIULUi CRAIOVA 
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Timbru Ser, 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

Colegiul Medicilor Dolj 

Titular:  ILIE RODICA 

Titluri detinute: 

C.N.P./data naşterii: Cod unic de identificare (C.U.I.M): 2791492914 

, 	_uie să  insoţească  pagina principală  a acestuia. 

:"° 	e  43:Et'sblei. 
w  '''s142)11ZuVivz anual constiruie o component ă  a certificatulu 

vnannv 	•mr9 

CERTIFICAT DE MEMBRU 

nr. 31864 din data de 14.02.2018 

Formarea medicală  de bază : promo ţia 1981, atestat ă  prin titlul de calificare seria/nr. 459720 eliberat 
de UNIVERSITATEA DlN CRAIOVA FACULTATEA DE MEDICINĂ . 

Specialit ă ti: 	 Grad profesional: 
MEDICINA GENERALA ADULŢ I 	 Primar 

Studii Complementare:  
ECHOGRAFIE; 

Data depuuerii jurământului: 01.09.2006 

Preşedinte, 

Prof.•Dr. ,VIOREL-A ENĂCHESCU 	 L S. 

NIA 



COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 
Colegiul Medicilor Dolj Timbru Sec 

AVIZ ANUAL 
privind exercitarea profesiei de medic 

din data de 19.12.2018 

ILIE RODICA 

ic&lificaLdbrInr. 31864 din data de 14.02.2018 
Prin prezenta se certifică  faptul că  titularul are dreptul de a profesa ca medic, astfek 

Specialitate: MEDICINĂ  GENERALĂ  ADULŢI Grad profesional: Primar Drept de practic ă : Drept de liberă  practică  (1) Poli ţă  asigurare: seria - nr 8121056881 încheiată  la ERGO Asigurari S.A. Valabilitate aviz: 30.12.2018 29.12.2019 

Notaz  

avizul anual al C.M.R. 
1. Titularul are dreptul să  practice profesia conform prevederilor de mai sus numai in specialit

ăţile in care este avizat şi numal isn intervalul de timp pentru care exista 2. Avizarea se face anua1, pe baza asigur ării de răspundere civilă  pentru gre şeli 1n activitatea profesional ă , valabilă  pentru anul respectiv 3.1raniuni4lrivind_dtp~utu;  
(1) drept de liberă  practică  fn specialitatea avizată  în baza căruia titularul poate, potrivit preg ătirii pentru care de ţine un titlu profesional, să  desfăşoare activităţi • 

inedicale îa sistemul public de sănătate sau/ ş i 1n sistemul privat, fie ca angajat, fie ca persoan ă  fizică  independentă  pe bază  de contract. Titularul poate 1nfiin ţa, tn 
condipile legii, cabinet(e) de practic ă  medicală . 

(2) drept de practică  supravegheată  in activitatea de medic rciident, numai în unităţile sanitare acreditate, in condi ţiile Ordonan ţei Ouvernului nr, 18/2009 privind 
organizarea şi finan ţarea reziden ţiatului, aprobată  prin Legea nr. 103/2012, cu complet ările ulterioare, ş i ale Ordinului Ministerului Sănătăţ ii Publice şi al ministrului 

educa ţiei, cereetării i tineretului nr. 1 141/1386/2007 privind modul de efectuare a preg ătirii prin reziden ţiat în specialităţile prevăzute de Nomenelatorul specialit ăţilor 

medicale, medico-dentare şi farrnaceutice pentru re ţeaua de asisten ţă  medicală , cu modificările şi completările ulterioare. 
(3) drept de practică  supravegheată  în baza căruia titularul işi poate desfăş

ura activitatea numai in cabinete medicale individuale, sub lindrumarea 
unui mediu cu drept :reziden 

de liberă  practică , in functie de specialitatea 	care a fost confirmat medic rezident, in condi ţiile Ordonan ţei Quvornului nr, 18/2009 privind organizarea şţ  finan ţarea 

ţiatului, aprobată  prin Legea rtr. 103/2012, cu complet ările ulterioare.  

Presedinte, 

Prof. Dr. VIORELA ENĂCIIESCU 

al const .  uie.o eornponent ă  a eertificatului de membru, eare plebuie s ă  inso ţească  pagina prineipal ă  a acestuia. 

L.S. 



Socletate autorizate de Autorltatea de Supraveghere FInanclara 
Nr. inregIstrare Reglstrul AsIguratorilor RA -059, Cod operator date personale 5844 
Nr. inregIstrare Registrul Comertulul: J40/8893/2007, CIF 21697068 
Identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/8893/2007 
Capital social: 28.721,810 RON, Cod LEI: 529900YST7L2SWP13WAl2 
Cod 1BAN: R069FNN8000102489265R001 
Cont deschls la : Credit Europe Bank (Romania) S.A. Sucursala MunIcIplului Bucuresti 

ERGO 
ERGO AsIgured S.A. 
Sas. Bucuresti - Plolestl, nr. 1A 
Cladlrea A, etaj 4, unItatea 4A 
Sector 1, Bucuresti 

Tel. +40 31 224 88 00 
gax +40 31 224 86 85 

orgo@ergo.ro  

~~90.ro 

Asigurarea de răspundere civil ă  profesională  a medicilor ş i a personalului medical cu studii medii 

POLIŢA NUMARUL 8121056881 emisă  in data de 12.12.2018 10:27 
in baza condi ţillor de asigurare cod RCPM ş i tn schimbul pl ăţ ii primei de asigurare, 

ERGO Asigură ri S.A., 

Asigurat : ILIE RODICA 

C.N.P. / C.U.I. 

Adresa/Sediul "`'w 	 nr • 
legal: 
Contractant : CMI DR ILIE RODICA 

       

  

mail: 

    

I ,Z(JUU.S.5) 

     

         

         

Adresa/Sediul C  

       

OBIECTUL ASIGURARII 

Răspundere 	Medici de familie ş i medici de medicin ă  general ă  

Specialitati medicale: - 

Valabilitate asiaurare: de 30.12.2018, ora 00:00 pănă  la: 	29.12.2019, ora 24:00 
Limita răspunderii: 	pe eveniment: 	12.000 EUR in agregat: 	12.000 EUR 

Sublimită  daune morale pe eveniment: - Tri agregat: - 

Fransiză : 	 0 
Prima de asigurare: 	 13 EUR 

MENŢIUNI SPECIALE: 	
. 

1n cazul in care medicul este rezident, răspunderea civil ă  profesională  este valabil ă  pentru activitatea medicală  
din domeniul specialită tii de confirmare, desfăşurată  cu respectarea Ilmltelor de competen ţă  medical ă  
corespunză toare nivelului de formare al anului de preg ă tire l'n care se afl ă . 

e• ■•■ •■ r‘r• ■ 99- 	 r, ■ ••••■ 

Rata 1: 13,00 EUR/29.12.2018 
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ASIGURAT 	 INTERMEDIAR 

	

ILIE RODICA 	 MAXYGO BROKER DE ASIGURARE 	ER 

BROKER DE 
ClF 

COD AS 3335 

9 

ASIGURATOR 

MENŢIUNI 

Prezenta polita a fost intocmita in 2 exemplare, din care un exemplar a fost inmanat asIguratului. 

Asiguratul a luat la cunostinta conditiile de asigurare si este de acord cu incheierea politei de asigurare. 

Prin acceptarea ofertei si plata primei de asigurare sau a ratei intai, clientul confirma ca, anterior incheierii politel 
de asigurare, a luat cunostinta de informatlile preliminare, continutul contractului de asigurare, existenta fondului 
de garantare si modalitatea de solutionare alternativa a litigiilor, informarea privind protectia datelor cu caracter 
personal, precum si faptul ca, la data incheierii politei, accepta termenii acesteia si conditiile de asigurare 
aferente, din care a primit un exemplar. 

De asemenea, ati luat cunostinta de faptul ca ERGO Asigurari si orice imputernicit al acesteia prelucreaza 
datele cu caracter personal, in conformitate cu dispozitiile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
si libera circulatie a acestor date. 
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(..".4.)NTRACT DE C()NCESIIINE 
.Nr. 312_19 din. 19.05.2006 

1.. Pă rţ ile 
1.1. C ,ONSILWL L'OCAL, 	 C1<A1()VA, cu sediul în Craiova 

str. A. I. Cuza nr. 7, cod .fiscal 4417214, reprezentat prin ec. Antonie Solomon, având functia 
de Primar, in calitate de roncedent, 

ş i 
1.2. ILIE RODICA_ (dorn cidatâ în Craiova, 

medic titular al (AB1NU:11;1:111 N4h1)1CA -1., 1NDIVIDUA1, 1)1 	11.11-; 1Z.01)1CA, eu sediul 

social in 	 nr. 1.4 (N4icropoliclinica Brazda lui Novac), 

inregistral la Rc 	 ricdicJu panc 1 sub n.r. 580470 din 17.06.2003, 
cod fiscal 2540805 6326i av:Ind coubil 1.Z.051. 31W1170,8 V15142871700 deschis la BRD 
Craiova, 

in calitatc dc concesionar, 
au convenit sâ incheic preventul contract de concesnme. 
2. Obiectul contractului dc coneesiune 
2.1. Obiectul contractului dc concestune îl constituie exploatarea spatiului (bunul 

imobil) îii care funclioncazâ si Cabinetul Mcdica1 Individual 1)r. 111c Rodica, situat in C.raiova, 
str. 1 Decembile 19 -; Brazda lui Novac), cu r.egint de in ăltime P+1, 

forrriat din 53 tacâpcit in suprafat ă  totalâ de 708,1 rn 2 , conform schitei spatiului (anexa nr. 1) 
2.2 1)in s total ă  ut ă la„ titularu1ui prezernului ;:ontract dc concesiune îi revine o 

cotă  - parte de3 i, astfel.: 8,51 m 2  reprczint ă  cota - narte din suprafata de 17,02 m 2  a 

cabinetului rnedical . ,-1olosit în sistem dc tură  icontratură  conform acordulut de voint ă  (Anexa 

nr. 2a), iar 19,87 m2  reprczinl ă  cota indiviza din spatdle comunc (hol, s ăli de aş teptare, grupuri 

sanitare ete.) împ ărţ it ă  conform /ncxe -; nr. 2• . 

2.3. 5. ).redarea prinnrca ihiciuinJ e;n.tcesinnit sc ‘,/a cfectua pc baz ă  de proccs-verbal 

care va constitut ane;; ,:a w-  3 1a 
2.4. Este 	 sau în parw., Linej u.:Tte persoane, a spatiului 

care face obiectul prezentului eontract dc concein;tc. 
3. Tern-lenul 

• 3.1. Durata 	 cste de 1;2 ai . ;;; ş ; 	"incepând dC la data 01.06.2006. 

3.2. Contracw1 de con.cesi.une poate 1 .; prclu.twil pentru o perioadă  egala cu cel mult 

jumătate din durata sa iiii ţ iai ă . astle; ineât durata intregului contrac s ă  nu depăşească  49 de 
ani. 

4. Redeventa 
4.1; Redeventa este de i eare/m 2 /an în prinni 5 ani. 
4.2. Dup ă  primn 5 ani nivetui in'unnt al redeventei se va stahili de concedent, pomind 

de la pretul ca; -c redeventa nu peate fi aceeptata. Dup ă" negociere cuantumul 
redevente1 va fi prev',Uait " . ntr un aci aditional seranat dc ambele partt contractante. 

4.3. Plata rCdcva ţ ui 5c aCC prin conturile: 
• contul conccdentule nr.  R095TRU/29121220207XXXXX, deschis la Trezoreria 

Municipiului C.raiova; 
- contul coneesimiaruhn f;; -  .R051B.RDE170SV l 5142871.700 deschis 1a BRD Craiova 

1 



4.4. I)cntru prrrnii 5 ani, inccpAnd din anul 2007, piata rcdcventci sc va I'ace in primul

trimestru al anului rcspecLiv. Ultcricr, ten"nenul de plata a rcdcventei se va stabili prin act

adilional.
4.5. Pcntru redcvcn{a pontru anul 2006, plata sc va lacc pAni la data dc 3L.12.2006.
4.5. Ncplata rcdcvcntci in tcrmcnul prcvlzut la pct. 4.4 dA dreptul conccdentului s[

pretind[ penalitdli in cuantum de 0,25 % din valoarea acesteia pe zi de intArziere.
4.7. Ncplata rcdc.rcnfci pcntru o pcrioad5 rlc un an duce la rcz.ilicrea contractului.
5. I)rcplrtri lc l:!i,"1 ii*;'
5 . I . I )reJri I t ;i i l.: 

":l' 
ilr-.:ri i ii lt:t'i"i"i i r-l i

5.i.1. (}rnccsit:narui ari : .r ircptrr i i  i lc: a cxploata ?n mitd dircct, pe r iscul $i pe

rispundcrca sa, bunul u;lrbil c:;iru laec obicr:tul prc:cntului contracl dc ctlnccsiune .
5.2. Drcpturik: c<tnceilcntului
5.2.1. {lonccdcnLill arc dri:ptul sii inspcctczc bunui imobil concesionat, sf, verifice

stadiul de realiz,arc a invcstiiiilor, prccuia ,si modul in care este satisllcut interesul public prin

rcalizarea activifitii sau scrviciuiui public, verilicAnd rcspectarea obligaliilor asumate de
. concesionar.

5.2.2. Vg:ilicarca sc va cfbctua nuniai cu noti{icarea prealabild a concesionarului.
6. Obligaliilc piirlilor
6. 1 . Obliga{iilc conccsionaruiui
6.1.1. (lonccsiorialtl cstc obligat s[ asigure exploatarea elicace in regim de

continuitatc pi clc pcrinancu{f, a hunului imobil carc Iacc obiectul conccsiunii.
6.1 .2. (lonccsiunarul cstc obiigat sii plltcasc[ rcdevcnfa.
6.1.3. (lonccsionarul arc obliga{ia dc a rcstitui bunul concesionat, dup[ expirarea

contractului dc conccsiunc. in rlcplinb ptriprictatc, libcr de oricc sarci.n[, inclusiv investifiile
t:eahzatc, ccl pr-lfin iri condii,iii* in l:an: a l-ost prcluat, in caz eontrar unnAnd sd suporte
contravaltta rca d : i tr  i  l , ' '  I  r  )  t '  ;- \ l  i  )  i  I . i  !  i  "

6.I.4. {lonccsrti:i;u'rii l l(}alc :nvcsli in buliul ir"-robil lcuccsiortat sau poate rcaliza lucr5ri

d e  m O d c n t i  / . a r c  a  h u c s l i : i 2  l t i l l l ! j :  u u  , : ( j i l l t l r ! l  i i l l t c t ' i - l c t l i u l u i .

6.1.5. iu tcrrncn t lr i l t j  i ie zi lc dc Ia. lala iachcieri i  conlractului dc concesiune
concesionarul estc obligat s6 dcpunf, ctt titlu dc garan{ic,0 sumd dc 100 lei.

6.L6. [,a incctarca contraotului de conccsiunc din alte cauze decat prin ajungere la
' 

termen, excluzAnci lkrr{a majorl Si cazul lbttuit, conccsionarul cstc obligat sd asigure
continuitatea prcstlrii activitXiii sau scrviciului public, in conditriilc stipulatc in contract, pAn[
la preluarea accstcia dc c[trc concccicnt.

6.1.7 . in cazui ?n carc c*nccsionalul scsizcazl existcnp sau posibilitatca existenfei unei
cauze de natur[ sX contlucS la inrpcsibilitatca rcaliz5rii activitetii sau serviciului public, va
notifica iJe lndati accst la{it i:l;nccclcnti-ilui, in vcdcrca luf,rii m[suriior ce se impun pentru
asigurarca continuil[!ii activititii sau scrvi'-:iului pubiic.

6.1.U. (.lonccsirx.larui arc ohligafia dc a onora anumiLc solicitari ale Ministerului
S[ndt1fii, specificc sistcmului sanitar {c{bctuai'c de gdrr,i, acordarc dc asistcnti mcdicalb de

/specialitate anumitcr catei;orii dc pacienfi etc), oare vor Ii reglementate prin ordin al
ministrului sinltal i i .

6.2" Obligafi ilc *oncccicnti:iui
6.2.I. {lonccclcnrrii rs|; i;biigai si iiil il l*li;ur"c pc iii}nccsi{rnar in cxcrciliui drepturilor

rezultatc din prczcrrri;i c:ot'l{:-acl- ie coilr:uq,'siili ', ',
6.2.2. {loncerieriliii ilu aic ilrcgxul s[ nrr;dificc in mod unilatcral contractul de

. concesiune, in alarf, dc cazu;"ik: prevf,zutc cxprcs de lege gi dc prczentui cclntract.



6.2.3. (loncedcntul cstc obligat s[ notificc conccsionarului aparilia oric[ror imprejurdri
de natur5 sd aduc[ atingcrc drcpturilor concesionarului, dacX are cunogtin{a despre aceasta.

7. Modificarca contractuiui
7.1. Conccdcntui poatc rnocli f ica

de conccsirlnc, clt nr: { ! l'i*ari:a i:rcai :i n i i zi
interesul nationai sau lr:r;ii. ciupl r":1lz

7.2.1.In cazui irr carc *lrcl i f  icarca unilaicralS a contractului
prejudiciu, conccsio*:rru! are {]repliji sI primeasc5 iri mod prunpt

de concgsiune ii aduce un
o dcspdgubirc adecvatf, gi

efectiv[.
7.2.2. in car i.jc c:lczacrr:-ci ?ntre conccdent $i concesionar cu privire la valoarea

desp6gubirii, accasta va li stabilitf, dc instanp juclecltoreascd compctcnt[.
7.2.3. Dczacordul dintrc conccdcnt gi conccsionar cu privire la desplgubiri nu poate s[

constituie un tcmci pi:irtru conccsionar care s5 conducb la sustragerea de la obligatriile sale
contractualc.

8. incctarca conlraciului dc couccsiilnc
8.1. Prczcntul contract cle conccsiunc inceteaza in unnf,toarele situatii:
a) ia cxpirarca dulaici stabilitc in prczcntul contract, dac[ plrlilc nu convin in scris

prelungirca accstuia, iri colililiilc legii;
b) in cazui in carc inicresul nalional sau loeal o impune , pr:in donuntarca unilateral[ de

c[tre concedenr, cu plai.a unci dcspiguhirijuste qi prcalabile in sarcina concedcntului;
c) in cazul ncrespcctdrii obiiga[iilor contractualc dc cf,trc conccsi<lnar, prin reziliere

unilateral[ de cf,trc conccdcnt, cu plau]. unci dcspf,gubiri in sarcirta concesionarului,
d) in cazui ilcrcspccLarii obiiil,a{iiio;r contractuaic de: cblrc conccclcnt, prin rezilicrea

unilaleralii a et;ttriiciiltui dr: c:itrs: r'{il!{:*si{)iri,i!" cti piat.a dc iicspSgubiri in sarcina
concedentuiui;

e) ia disparilia, drrrri {} L'hi-[r"i clc {or1[ ilrajrlr]1, ii bunului conccsionat sau in cazul
imposibilit[tii oi]tcctivc a colucstrlarului dc a-l cxploata, prin rcnunlarc, {br5 plata unei
despdgubiri;

f) schirnbarea dcstina{ici spatiilor dup[ concesionare atragc rezilicrca de drept a
contractului dc conccsiu nc;

g) conccsionarul poatc dcnunfa unilateral contractul de conccsiune pentru motive
personale , notif icfrrui i;unccclcr:lul cu 60 ric zile inaintc dc tlata dcnunt[rii;

h) in cazLri irL ,-:al-r: i:iiil;;;-r"ri cabinctului n'rcdical nu rnai dcs{brioard activitate medicald.
9. I{lspunilcr'ca ciiniractualii
9.1. Ncrcsp{:{,:l.aica d* cXtr'* pii(ilc cixitraclariic a obligaliilor cuprinsc in prczentul

contract cle ccnccsiuire air:-igc i'asp*ldcrca conlra{ilualS a plrlii in culpl.
"i0. For-ta rnajt;r[
10.1. Nici una dintrc pXr{ile contractante nu rdspundc de neexecutarca la termen gi/sau

de executarca in rnod nccor"cspunzat{}r, toial sau par{ia}, a oricArci obligalii care ii revine in
bazaprer,entului colrl,r"aci iii: ei:nr)rsiuric, elach nccrccularca.s;*-r cxcculalca necorcspunzatoare
ao-bligaliei respcclii,.r.: rr ii;lli. ;;:;.i;,t;1"ii.;Lr {<;ri;; tilaii'irA, astli:i crtirn cslc cli:fir-ritl in lcge .

10.2. I)art*e c;irc ii;i,uc:i iorfa nlajcrd oslc ohiigald sil nol.ificc celcilaltc p[4i, in termen
de 48 ore cic ia produccrca r:vr:nirncniului- gi sii ia tcatc m5suriie posibilc in vederea limiterii
consecinfclor lui.

10.3. Dac[ tn termcl dc i5 z;le de ia producere evenimentul respectiv nu inceteazd.,
plrtile au dreptul sd iSi notificc incetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune
ftr[ ca vreuna dintre ele sd orctindS daune interese.

uniiatcral partca rcglementar[ a prezentului contract
a conccsionarului. din mr;tivc cxccp{ionale legate de



11 Notificari 
11.1. În accep ţ iunea păr ţ ilor contractante orice notificare adresat ă  de -una dintre acestea 

celeilalte este va1abH indeplinn ă  daca va i transmis ă  ţ a adresalsechul prev ăzut în prezentul 

contract de concesiutie. 
11.2. in eazul ii curc notiriearea sc race pe cale po ş tal ă , ea va fi transrnis ă  prin 

scrisoare recomandat ă  cu conffimare de prinlife ş i se consideră  primita de destinatar la data 

mentionat ă  de 	po ş tal primitor pe aceast ă  co.n.firmare. 

11.3. Dacă  notiricarea se trunne prin telex sau prin fax, ea se consider ă  primită  in 

prima zi lucrătoa•e dupa cea Î1l care a rost expediat ă . 

11.4. Notiric ă rile verbale nu se i.au in considerare. 

12. ldtigii 
12.1.. irt cazul în care rezolvarea neintelegerilor nu este posibil ă  pe cale amiabilă , ele 

vor fi supuse spre solumare instantei competentc. 

13. Clauze fina1e 
1.3.1. Orice modiricare a prezentului contract de con.cesiunc se face numai prin act 

aditional semnat de ambele p ă rti contractante. 
13.2. Prezentul contract dc concesiune, impreun ă  cu an.exele i • 3, care fac parte 

integrantă  d cprinsul sau, reprezint ă  vointa p ărtilor ş i inlătură  orice altă  intelegere verbală  

dintre aces 	• ar:ă  sau ulterioar ă  incheierit lui. 

13. 	l cnnLvucr c concesMne a fost inchciat "in 2 -  exemplare. 
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