
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.33269/30.04.2006  

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bercea Ionela, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bercea Ionela 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.07.2019; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.121107/2019, raportul nr.122272/2019  
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.124008/2019 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.33269/30.04.2006  încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bercea Ionela, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Bercea Ionela; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr.1322/2006 
privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor şi metodologiei de preluare a activităţii 
unui praxis existent şi art.108, art.354, 355 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
           În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.33269/30.04.2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bercea Ionela, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bercea Ionela, către S.C. Med Fam 
Popa Ana-Maria S.R.L., reprezentată legal de dr. Popa Ana-Maria, medic 
specialist medicină de familie, până la data de 30.04.2021, cu posibilitatea de 
prelungire conform pct.3.2 din contractul de concesiune. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la   
contractul de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

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, Cabinet Medical Individual Dr. 
Bercea Ionela şi S.C. Med Fam Popa Ana-Maria S.R.L. 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.121107/08.07.2019                          
                                                                                                              
                                                                       
   
 
 
                                        Referat de aprobare 
privind modificarea contractului de concesiune nr.33269/30.04.2006, încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Dr. Bercea Ionela, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Bercea Ionela 
 
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004, privind concesionarea 
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, a fost încheiat contractul de concesiune 
nr.33269/30.04.2006 cu Bercea Ionela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bercea 
Ionela, pentru spaţiul medical în suprafaţă de 19,68 mp, situat în Craiova, Craiova, str. Constantin 
Gherghina, nr.62, aparţinând domeniului priv at al Municipiului Craiova, pentru o durată de 15 ani, 
respectiv de la 01.05.2006 până la 30.04.2021. 
 Prin adresele depuse la Primăria Municipiului Craiova, doamna dr. Bercea Ionela, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bercea Ionela şi doamna Popa Ana – Maria, în calitate 
de reprezentant legal al S.C. Med Fam Popa Ana – Maria S.R.L., ne înştiinţează asupra vânzării, 
respectiv cumpărării praxisului de medicină de familie pe spaţiul ce face obiectul contractului de 
concesiune nr.33269/30.04.2006, conform contractului de vânzare praxis autentificat sub 
nr.1106/01.07.2019, solicitând în acelaşi timp cesiunea contractului de concesiune menţionat mai 
sus, de la Dr. Bercea Ionela la S.C. Med Fam Popa Ana – Maria S.R.L.. 
 Având în vederea cele relatate şi în conformitate cu prevederile art.129, alin.2 lit.c coroborat 
cu alin.6, lit.b şi art.139, alin.1 coroborat cu alin.3, lit.g din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ, se impune modificarea contractului de concesiune 
nr.33269/30.04.2006, în sensul schimbării părţii contractante, respectiv  Dr. Bercea Ionela, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bercea Ionela cu S.C. Med Fam Popa Ana - Maria 
S.R.L.. 
 
                                Primar,                                                    Director Executiv,                                                
                        Mihail GENOIU                                         Cristian  Ionuţ GÂLEA                                                  



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici   
Nr.122272/10.07.2019                                                                                                                                       
                                                                                                                       SE APROBĂ, 
                                                                                                                          PRIMAR, 

                                                  MIHAIL GENOIU  
 
 
 

RAPORT 
 privind modificarea contractului de concesiune nr.33269/30.04.2006 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Bercea Ionela, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Bercea Ionela 
 

 
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.33259/30.04.2006 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bercea Ionela, medic titular 
al Cabinetului Medical Individual Dr. Bercea Ionela, pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical 
în suprafaţă de 19,68 mp, situat în Craiova, str. Constantin Gherghina nr. 62, judeţul Dolj, spaţiu 
aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova şi aflat în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 
 Conform clauzelor contractuale, durata acestui contract este de 15 ani, începând de la data 
de 01.05.2006, până la 30.04.2021, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioadă egală cu cel 
mult jumătate din durata sa iniţială, astfel încât durata întregului contract să nu depăşească 49 de 
ani.   
 Prin adresa nr.111174/20.06.2019, Bercea Ionela medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Bercea Ionela solicită cesiunea contractului de concesiune nr.33269/30.04.2006 
către S.C. Med Fam Popa Ana - Maria S.R.L., ca urmare a vânzării praxisului de medicină de 
familie conform contractului de vânzare praxis medicină de familie autentificat sub 
nr.1106/01.07.2019 de Birou Individual Notarial Marta Elena Daniela, depunând în acest sens la 
cerere, copia C.I.şi contract de vânzare praxis. 
 Astfel, în temeiul Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr.1322/2006 a intervenit 
contractul de vânzare praxis, autentificat sub nr.1106/01.07.2019 de Birou Individual Notarial 
Marta Elena Daniela, prin care Bercea Ionela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Bercea Ionela vinde praxisul de medicină de familie doamnei  Popa Ana – Maria, în calitate de 
medic specialist, medicină de familie, reprezentant legal al S.C. Med Fam Popa Ana – Maria.                                                                                                                       
 Transmiterea praxisului de medicină de familie este reglementată de Legea nr.95/2006 
privind reforma sănătăţii la art.73, alin.3, iar normele de stabilire a criteriilor şi metodologiei de 
preluare a activităţii unui praxis existent sunt aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice 
nr.1322/2006. 
 Conform Legii nr.95/2006, art.73, alin.3 „Preluarea activităţii unui praxis existent de către 
un alt medic de familie, în condiţiile încetării activităţii medicului titular, se face prin transmiterea 



patrimoniului de afectaţiune profesională deţinut către medicul care preia praxisul. Noul deţinător 
va aduce la cunoştinţă autorităţilor de sănătate publică teritoriale, caselor de asigurări de sănătate, 
respectiv pacienţilor, preluarea praxisului.“ 
 Conform Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr.1322/2006, praxisul de medicină de 
familie reuneşte patrimoniul de afectaţiune profesională, infrastructura cabinetului şi clientela 
reprezentată de pacienţi şi alţi beneficiari ai serviciilor oferite de cabinet.Preluarea activităţii poate 
fi realizată de către un medic specialist de medicină de familie, persoană fizică, ori de o unitate 
sanitară cu profil de medicină de familie, în formele de organizare prevăzute de lege, prin 
reprezentantul legal, în care cel puţin un medic este confirmat în specialitatea medicină de familie. 
      Medicii, persoane fizice şi unităţile sanitare prevăzute mai sus, trebuie să facă dovada dreptului 
de exercitare a profesiei, respectiv a înregistrării la Registrul unic al cabinetelor medicale la 
autoritatea de sănătate publică judeţeană. 
        În cazul de faţă,  S.C. Med Fam Popa Ana - Maria S.R.L. cu sediul social în sat Preajba, 
comuna Malu Mare, str.Nufărului, nr.26, judeţul Dolj şi sediu secundar (punct de lucru) în Craiova, 
str.Constantin Gherghina nr.62, este reprezentată legal de Popa Ana – Maria,  în calitate de asociat 
unic şi administrator, medic primar de medicină de familie şi are ca obiect de activitate principală, 
conform CAEN: 8622 - Activităţi de asistenţă medicală specializată. 
 Prin cererea cu nr.107407/13.06.2019, S.C. Med Fam Popa Ana – Maria S.R.L. prin 
reprezentant legal Popa Ana - Maria, solicită aprobarea cesiunii contractului de concesiune  
nr.33269/30.04.2006 încheiat între Bercea Ionela, medic titular al Cabinetului Medical Individual 
Dr. Bercea Ionela şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, menţionând că, în conformitate cu 
prevederile contractului de vânzare praxis, aceasta a achiziţionat praxisul cabinetului medical de 
asistenţă primară al doamnei Bercea Ionela, care îşi desfăşoară activitatea în imobilul situat în 
Craiova, str.Constantin Gherghina nr.62, contract prin care părţile au fost de acord cu cesionarea 
tuturor drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractul de concesiune nr.33259/30.04.2006. 
 În susţinerea celor solicitate, S.C. Med Fam Popa Ana -  Maria S.R.L. a anexat la cerere 
următoarele documente: C.I., contractul de vânzare praxis autentificat sub nr.1106/01.07.2019, 
Certificatul de Înregistrare al S.C. MED FAM POPA ANA - MARIA S.R.L., Rezoluţia 
nr.10400/21.05.2019, Certificat Constatator, Actul Constitutiv, Diploma de licenţă a dr. Popa Ana 
– Maria, Certificat de medic specialist medicină de familie Popa Ana – Maria, Certificat de 
membru al Colegiului Medicilor din România nr.64980/16.01.2019, Avizul anual privind 
exercitarea profesiei de medic, valabil până la data de 31.12.2019, Asigurarea de răspundere civilă, 
Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea a II-a sub numărul 
T71113 din data 11.06.2019, Certificat de Avizare a cabinetelor medicale din societăţile medicale 
cu personalitate juridică nr.78/27.05.2019 emis de Colegiul Medicilor. 
 Menţionăm că dr. Bercea Ionela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bercea 
Ionela a achitat în termen redevenţa aferentă folosirii spaţiului. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.884/2004 
privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.238/2004,modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.85/2006, în conformitate cu Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi 
Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr.1322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a 
criteriilor şi metodologiei de preluare a activităţii unui praxis existent, precum şi, în conformitate 
cu art.108, art.129, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.6, lit.b, art.139, alin.1 coroborat cu alin.3, lit.g, 
art.154, alin.1, art.155, alin.5, lit.c, art.354, art.355 din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre analiză şi aprobare : 



– Cesiunea contractului de concesiune nr.33269/30.04.2006 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Bercea Ionela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bercea 
Ionela către S.C. Med Fam Popa Ana - Maria S.R.L.  reprezentată legal de dr. Popa Ana – Maria, 
medic specialist medicină de familie 
– Cesiunea este valabilă conform contractului de concesiune nr. 33269/30.04.2006 până la 
data de 30 .04.2021 ,cu posibilitatea de prelungire conform pct. 3.2 
– Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare a 
contractului de concesiune nr.33269/30.04.2006 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,                                PT.  ŞEF SERVICIU,                                         
                 Cristian Ionuţ GÂLEA                                     Victor COSTACHE      
                 
   
                       

 
           
                                                                                                                                                                                            
 
                                                                                                                   
 
                              Întocmit, 
           cons.Radu Daniela 
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i3.2.3. ilon*::*enr*i e=i* obi:gat -=i nr:rifie= +Excesi*nan:]r:i apeeiiia *ri+[r*: imprej:::[:!

de naturl s[ aci:rc6 ai.rgele clr-=ptulii+r c.-:ncesiorar.r;ir:i= daeS- are c:-:nopillla dc=*re €*ea*la.

7 . Iv€odifi+ares *ryn::-act-.:i.i
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8.  in ;eta: t '  coni l " *c l l i i ; i  Cr  ' -o11, ,  -s iu l
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c.lruractulti i de eoncer ;" ine
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	 aceatea 

etienaite  este vaianit i.notinenaa astet', sta b transmisA la adresaisediul perevazut  in  prezentui 

contrăet  eeă  ponee,stune, 
1.1  2.  tn cazul in eare notificarea se face pe ea ţe po ştala, ea va fi  transmisa  brIn, 

serisoare  reedmapeeede  eă  LăeptI ămare e  [..ep...e.e.deee.  si  se conskteră  primită  de destidă tăr la data 
menpopeleră  de  ofklui  nostal primitor  pe  ace3:-= confieeTnare.  

I  I 3.  Dană  notificarea se treenite  preie teees  ste ,  otin fax,  C.-2.  .S.2  considera brimită  in 
pritee 71  nntratoare  tinpa  cea ---tn eare  a  fost  erpediara. 

1.1.4n Nobficărde verbale nu se tau  Ie  e  ăoresedexeded 
12.LaiRn 
12.1  len  cazul in eare rezedvarea nennelegentior nu  este  posibilă  pe  eale  amiabila,  ele 

vor fi ,supuse spre solurEe!atre !tetran ţei competenre. 
13. Clau.ze finaie 
133t.  Orkee modificare  a  nreeennentri  contraet -rie  conceentee  .se face tetanai  prin  act 

anitearie  semnat  de  ambele paltţi  contraetante. 
13.2.  Prezentul contract ee concesaupe,  tmpr ,tuttă  cu  aucacie  1 - 3, care  fac  pa.be 

integrantă  din  eup.e.dăstăi  sau, reprezeee:  eedeeeee,s pLee- eă edere  st  ădatură  onee alLă  nnenen-pre verbala 
dintre acestea, anterioar ă  sau ultedoar Pkeleeerei 111.i. 

13Aăe.Prezentui contract de corasesnete e  .essi  ineheiret  .in 2 exemplare, 
/ 
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DUPLiCAT 

CONTRACT DE VANZARE PRAXIS  

Art.1 Părţile: 
RVD frU A TCNEIA r'l\TE 	 cetăţean român, domiciliată  în mun. Craiova, 

jud.Dolj, posesoare a CI seria 
enberata ae 	eraiova/2016, titular al CMI DR. BERCEA IONELA, cu sediul social în 
municipiul Craiova, str. Constantin Gherghina nr.62, jude ţul Dolj, având CUI 20093594, in 
calitate de Medic Specialist, Medicin ă  de Familie, vânzător, pe de o parte ş i 

POPA ANA-MARIA. CNP 	 tăţean român, domiciliată  în comuna 
judeţul Dolj, posesoare a CI seria 

eliberată  de SPCLEP Craiova/2019, reprezentant legal al SC MED FAM POPA ANA-MARIA 
SRL, cu sediul social in comuna Malu Mare, sat Preajba, str. Nuf ărului nr.26, jud. Dolj, având 
număr de inregistrare la Oficiul Registrului Comer ţului J16/1557/21.05.2019, având CUI 
41149310, in calitate de Medic Specialist, Medicin ă  de Familie, cumpărător, pe de altă  parte, au 
consfinţit de comun acord la incheierea prezentului contract de vănzare: 

Art.2 Obiectul Contractului: 
Prin prezentul contract dna BERCEA IONELA vinde, iar dna POPA ANA-MARIA, 

cumpără  praxisul de medicin ă  de familie, astfel cum este prev ăzut de dispoziţiile art.5 
alin.1 litera a din OMS nr.1322/2006, reprezentat de:  

-patrimoniul de afecta ţiune profesional ă , respectiv totalitatea bunurilor, drepturilor ş i 
obligaţiilor medicului, afectate scopului exercit ării profesiei sale; 	  

-infrastructura cabinetului aflată  în proprietatea cabinetului de medicin ă  de familie, 
specializat în asisten ţă  medicală  primară, organizat i inregistrat la Registrul Cabinetelor 
Medicale de pe lângă  DSP Dolj, sub nr.574350/29.09.1999.  

-clientela, respectiv lista proprie de pecien ţi inscri şi a medicului de familie Dr. Bercea 
Ionela; 	  

-contractul de prestări servicii nr.175 incheiat de dna dr. Bercea Ionela cu CAS Dolj, 
reprezentând furnizarea de servicii medicale pentru un num ăr de 1211 persoane inscrise. 
-folosinţa asupra sediului cabinetului medical de medicină  de familie situat în Craiova, 

str. Constantin Gherghina nr.62, jude ţul Dolj. 	  
Obiectul prezentului contract nu este grevat de sarcini, nu a ie ş it din circuitul civil i nu a 

trecut în proprietatea statului în baza vreunui act normativ, in ţelegând să-1 garantez pe 
cumpărător impotriva oric ăror evicţiuni parţiale sau totale. Totodat ă, declar c ă  nu am incheiat 
promisiuni de instrăinare sau contract de vânzare cu nicio persoan ă  fizică  sau juridică  cu privire 
la acest praxis.  

Art.3. Preţul de vănzare: 
Preţul vânzării praxisului de medicină  de familie este de 90.0001ei (nou ăzecimiilei), care 

se achită, prin virament bancar, din creditul ob ţinut la Banca Transilvania S.A. astfel: azi, data 
incheierii contractului, se va vira suma de 10.0001ei (zecemiilei), în contul 
nr.R077INGB0000999905570526, deschis la ING S.A. pe numele CMI DR. BERCEA IONELA 
cu titlu de arvună, iar restul sumei de 80.0001ei (optzecimiilei), se va achita de c ătre cumpărător 
până  la data de 05.07.2019, inclusiv, prin virament bancar, dovada pl ătii urmând a fi făcută  în 
condiţiile art.1504 Cod Civil. i eu vânz ătorul mă  oblig, dac ă  va fi cazul, să  dau declara ţie de 
incasare a restului de pre ţ .  

Transmiterea de fapt i de drept a propriet ăţii praxisului de medicină  de familie se face 
către cumpărător incepând cu data de 05.09.2019. 	  



De asemenea, noi parlile contractante suntem de acord cu cesionarea ntnrror drepturilor ce

decurg din contractul de concesiune nr.33269r30.04.2006 incheiat cu consiliul Local al

Municipiului Craiova.
Noi, parlile contractante, declardm ci am luat cunoqtinfa de prevederile legilor in vigoare

privitoare la aceastd tranzac\iepe care ne oblig[m sd le respectf,m 5i cunoastem consecinfele ce

decurg din incdlcafea acestor prevederi legale qi ne asum5m rispunderea pentm aceste

consecinle, respectiv, eu, BERCEA IONELA titular al cMI DR' BERCEA IONELA m[

oblig s6 indeplinesc toate condiliile qi formalitaflle prer'azute de lege prirind vanzatefi

pRAXISULUI, iar subscrisa SC MED FAM POPA AI\A-MARIA SRL repr"zentatd lesal'6y

popA ANA-MARIA, de asemenea m6 oblig sd indeplinesc toate conditiiie ..*t O; 
ftfi<

pentru cumpdrarea PRAXISULUI. ------- 
----------tt'f

Noi, pdrlile contractante, declaram cd suntem de acord cu continurut o*-1iytl-t^:.::p5
de v?rnzari, consimlim la autentificare qi ne obliglm sd respectim intocmat preveoe\

prezentului contract.---
P rczentul act constituie titlu executoriu' - -- - -- - -

Tehnoreda ctat, azi data autentificdrii, la sediul Biroului lndividual Notarial Marta Elena

Daniela din mun. craiova, str. calea Bucuresti nr' 101, bl'A3, sc'l, ap'l' jud'Dolj' in 1 (unu)

exemplar original care r[m6ne in arhiva biroului notarial si 3 (trei) duplicate' din care un

.*.,,'plu,. ramdne in arhiva biroului, iar 2 (doud) exemplare au fost eliberate partilor'-------

CUMPARATOR'
reprezentant legal al

SC MNN FAM POPA ANA-MARIA

POPA ANA.MARIA
S.S.

vANzAton,
Titular al CMI DR. BERCEA IONELA

BERCEA IONELA
S.S.



ROMÂNIA 
CAMERA NOTARILOR PUBLICI CRAIOVA 

BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL MARTA ELENA DANIELA 

) , 	 . 	 Sediul: Craiova, str. Calea Bucuresti nr. 101, bl. A3, sc. 1, ap. 1, jude ţul Dolj 

t  4 '6  
N, 
 :y 	 Tel: 0351466201/ e-mail: elenadanielamartaggmail.com  

*  ,0 R:J 	 Licenţă  de funcţionare nr.3553/3121/24.12.2013 

-----. 	\k• 
LEN 	•:,  -  O ţs' 
■... _ 
I 	

iNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.1106 
Anul 2019, luna iulie, ziva 01 

, 

4411" 	in faţa mea, ELENA DANIELA MARTA, notar public, la sediul biroului notarial, 

s-au prezentat: 
1.BERCEA IONELA, cetăţean român, domiciliată  in mun. Craiova, 

illa.Doli. identificată  cu CI seria 	 eliberată  de SPCLEP 

Craiova/2016, CNP 	 , titular al CMI DR. BERCEA IONELA, cu sediul social in 

SR1 	municipiul Craiova, str. Constantin Gherghina nr.62, jude ţul Dolj, având CUI 20093594, in calitate de 

vânzător, 
2.POPA ANA-MARIA, cetăţean român, domiciliat ă  "in 

, 

j 	 -- - judeţul Dolj, identificată  cu CI seria _ _ _ 	, eliberată  de SPCLEP 

Craiova/2019, CNP eprezentant legal al SC MED FAM POPA ANA-MARIA 

SRL, cu sediul sociai in uumuna iviai u Mare, sat Preajba, str. Nufărului nr.26, jud. Dolj, având num ăr 

de inregistrare la Oficiul Registrului Comer ţului J16/1557/21.05.2019, având CUI 41149310, in 

calitate de cumpărător, care după  ce au citit actul reprezentând contract de vânzare, au declarat 

că  i-au in ţeles conţinutul, că  cele cuprinse in act reprezint ă  voinţa lor, au consim ţit la 

autentificarea prezentului inscris ş i au semnat unicul exemplar. 

ft•-~a• 	
in temeiul art.12,1it.b din Legea notarilor publici şi a 

-- 	 activitătilor notariale nr. 36/1995, 
SE DECLARĂ  AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS 

S -a perceput onorariu in sumă  de 202,301ei (inclusiv TVA), cu chit. nr.1371/2019 
NOTAR PUBLIC, 

ELENA DANIELA MARTA 
L.S. 

Prezentul duplicat s-a intocmit in trei exetnplare de notar public ELENA DANIELA MARTA, azi data autentific ării 

actului şi are aceeaşi forţă  probantă  ca originalul i constituie titlu executoriu in condiţiile legii. 

NOTAR 
ELENA 1),A7N 

'"<•/- 
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CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPARARE 

PRAXIS MEDICINA DE FAMILIE 

Art. 1. Părtile: 

1. Bercea Ionela,, cet ătean român, r L ăscută  la data dI 	 în loc. C ăciulatu, 

jud. Dolj, domiciliată  in loc Craiova, 
eliberată  de SPCLEP CRAIOVA, la 

data de 21.07.2016, având C reprezentant legal al C.M.I. DR. 
BERCEA IONELA, cu sediul social în loc. Craiova, str. Constantin Gherghina, nr.62, 
judetul Dolj, având CUI nr: 20093594, în calitate de Medic Specialist, • Medicină  de 

Familie, vânzător 

.. 
2. Popa Ana-Maria, cetătean român, n ăscută  la data de 	 loc. Craiova, 

jud. Dolj, domiciliată  in 	 jud Dolj, 
identificată  prin CI, seria 	 eliberată  de SPCLEP CRAIOVA, la data de 
16.04.2019, având CNP 	 reprezentant legal al SC MED FAM POPA 
ANA-MARIA S.R.L., cu sediul social in Sat Preajba, Com. Malu Mare, Str. Nuf ărului, nr 

26. jud. Dolj, având nr. de "inregistrare "in Reg. Comertului J16/1557/21.05.2019 si CUI nr: 

\, 	41149310, in calitate de Medic Specialist, Medicin ă  de Familie, cumpărător, 

4 	 au consfintit de comun acord la incheierea prezentului contract de vânzare cump ărare 
sub semnătură  privată . 

Art. 2. Obiectul Contractului: 

Prin prezentul contract d-na Bercea Ionela vinde iar d-na Popa Ana-Maria, cumpără  
praxisul de medicină  de familie, astfel cum este prevazut de dispozitiile art 5 alin 1 
litera a din OMS nr. 1322/2006 reprezentat de: 

- patrimoniul de afectatiune profesional ă , respectiv totalitatea bunurilor, drepturilor si 
obligatiilor medicului, afectate scopului exercit ării profesiei sale; 

- infrastructura cabinetului aflată  în proprietatea cabinetului de medicin ă  de familie, 

specializat în asistent ă  medicală  primară, organizat si inregistrat la Registrul Cabinetelor 

Medicale de pe lâng ă  DSP Dolj, sub nr. 574350/20.09.1999. 

- clientela, respectiv lista proprie de pacienti inscrisi a medicului de familie Dr. Bercea 

Ionela; 
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- contractul de prest ări servicii nr 175 Incheiat de d-na Dr. Bercea Ionela cu CAS Dolj, 
reprezentând furnizarea de servicii medicale pentru un num ăr de 1211 persoane inscrise. 

- folosinta asupra sediului cabinetului medical de medicin ă  de familie situat in Craiova, 

Str. Constantin Gherghina, nr 62, judetul Dolj. 

Obiectul prezentului contract nu este grevat de sarcini, nu a iesit din circuitul civil si 
nu a trecut in proprietatea statului in baza vreunui act normativ, intelegând s ă-1 garanteze pe 

cumpărător impotriva oric ăror.evictiuni partiale sau totale., . . . 

Art. 3. Pretul de vânzare: 

Pretul vânz ării praxisului de medicin ă  de familie este de 90. 000 lei, care se va achita 
de catre cumparator, pana la data de 05.08.2019, prin credit bancar obtinut la Banca 
Transilvania. 

Transmiterea de fapt si de drept propriet ătii praxisului de medicin ă  de familie se face 

c ătre cump ărător incepând cu data de 05.08.2019. — 

Prezentul contract a fost incheiat ast ăzi, 26.05.2019, la sediul cabinetului de avocat, 
in 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractant ă, iar unul pentru 

cabinetul de avocat. .  

Semnăturile: 

CUMPARATOR 

.1Q9(Pţ--  
Avocat Letitia Adela Belu 

în conformitate cu Dispozitiile art. 3, alin 1 

litera c din Legea 51 / 1995, atest: 

Data, continutul si i 	matea 8, .: 	atarilor prezentului act. .,,,onivS 
'7 ••:1 	c- 

0  0 %,,,d 0 ţ  
Nr. 12 din 26.05 2 	 ' " * J*9•N-' -\-'" -,,"`` '' 	 - 	 ' • 	 • 	 • •- ' 	 ' 

. 	... 	 \ 

Sernnătura si sigili 
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CO1` ,  fRACT DE COMODAT 

I\1r. 9 din 10.05.2019 

I.PARTILE: 

1. Bercea Ionela, cetatean roman, nascuta la data de 	 , jud 
Dolj, domiciliata in loc ■ 	 , judetul 
Dolj, identificata prin CI, seria 	 eliberata de SPCLEP CRAIOVA, la data de 
21 .07.2016, avand CNP 	 in calitate de conodant, pe de o parte si 

3. SC MED FAM POPA 4NA  -  MARIA SRL, persoana juridica in curs de 
constituire_ nrin renrezentantul sau legal dr. Popa Ana - Maria, cetatean roman, nascuta la 
data de domiciliata in sat jud 
Doli , identificata brin CI. seria 	 eliberata de SPCLEP CRAIOVA, la data de 
1 	 , calitate de comodatar, pe de alta parte au 
consfiintit de comun acord la incheierea prezentului contract. 	 . 

II.OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul prezentului contract il reprezinta folosinta imobilului situat in loc Craiova, 
str Constantin Gherghina, nr 62, judetul Dolj, pentru stabilirea punctului de lucru al SC 
MED FAM POPA ANA  -  MARIA SRL . 

III. DI)RATA CONTRACTULUI 

Prezentul contract este valabil pe perioada 10.05.2019— 01.05.2021. 

IV. OBLIGAT1ILE PARTILOR 

1.0bligatiile comodantului: 
- sa prede obiectu1 prezentului coniract, asa cum s-a obligat la art II; 

2. Obligatiile cornodatarului: 
- sa foloseasca bunul imprumutat conform destinatiei si autorizatiei lor; 
-sa nu efectueze nici o modificare sau imbunatatire a bunukii fara acordul comodantului 

- sa restituie, bunul, comodantului la terminarea contraotului in starea in care i-a fost 
predat ;. 

V. INCLTAREA CONTRACTULUI 

Prezentul contract inceteaza in u matoarele situatii: 
- la i'nplinirea termenului pentru ce a fost incheiat, 



,rin rezilierea contractului 	in situatia in care comodatarul nu isi respecta una din 
biigatiile prevazute la art IV, punctul 2; 

- la data la care comodatarul se desfiinteaza, sau este declarat in reorganizare sau faliment; 

VI. LITIGII 

Eventualele litigii intervenite intre parti vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila iar in 
caz contrar la institutiile abilitate. 

Prezentul contract a fost incheiat azi 10.05.2019 la Craiova in patru exemplare, cate unul 
pentru fiecare dintre parti, unul pentru•cabinetul de avocat. 

COMODANTI, 
, 	

\\ 

, 
, 

. ercea Ionela. 

...:)1 
.7 

• COMODATAR, 
72/  

sc MED FAM POPA ANA - MARIA . SRL 
• prin reprezentant legal 

Popa Ana - Maria 

Avocat Letitia Adela Belu, 
in conformitate cu dispozitiile art 3, alin 1 litera c 
din Legea 51 / 1995, atest: data, continutul si 
identitatea semnatarului preze. 
Nr. 9 din 10.05.2019, 
Semnatura si sigiliul 	 

z 	, 



ACTUL CONSTITUTIV 
al SC MED FAM POPA ANA - MARIA SRL 

Art. 1. Subsemnata Popa Ana - Maria, cetatean roman naqcsilta l a  data de 
jud Dolj , 

ennerata Ue NYCLEY CRAIOVA, la data de 

	

16.04.2019, avand CNP 	 • in calitate de fondator si asociat unic, 
am hotarat infiintarea unei societatii comerciale cu raspundere limitata in baza 

prevederilor Legii romane nr. 31 / 1990 modificata si republicata. 

Cap I. Denumire, forma juridica, sediul social si durata societatii. 

Art 2. Denumirea societatii este : „ SC MED FAM POPA ANA - MARIA SRL', In 
cuprinsul prezentului contract, societatea comerciala SC MED FAM POPA ANA - 
MARIA SRL este denumita generic „societate". 

In orice scrisoare sau publicatie emanand de la societate, denumirea va fi urmata de 
cuvintele „societate cu raspundere limitata" sau de initialele „SRL ", sediul societatii,•

numarul de inmatriculare din Registrul Comertului, capitalul social si codul fiscal. 
Art 3. Societatea comerciala SC MED FAM POPA ANA - MARIA SRL, cu 

sediul social in sat Preajba, com Malu Mare, str Nufarului, nr 26, jud Dolj, fost T8, P 17/1, 
judetul Dolj este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala cu 
raspunderelimitata. 

Societatea dobandeste personalitate juridica de la data inmatricularii in Registrul 
Comertului. 

Art 4. Sediul societatii este in sat Preajba, com Malu Mare, str Nufarului, nr 26, jud 
Dolj, fost T8, P 17/1, judetul Dolj . 

Societatea are deschis un punct de lucru in localitatea Craiova, str Constantin 
Gherghina, nr 62, judetul Dolj . 

Societatea va putea sa-si schimbe sediul, sa deschida filiale cu personalitate juridica, 
sucursale, reprezentante, si alte asemenea unitati fara personalitate la alte 
adrese si in alte localitati din Romania si alte state, cu respectarea prevederilor legale. 

Filialele sunt societati comerciale cu personalitate juridica si se infiinteaza intr-una dintre 
forrnele de societate si vor avea regimul juridic al formei d societate in care s-au constituit. 

Sucursalele sunt dezmembramime, fara personalitate juridica ale societailor comerciale si 
se inmatriculeaza inainte de incep rea activitatii lor in re,gistrul comertului din judetul in 
care vor functiona. 

Daca sucursala se infiinteaza n acelasi judet cu societatea fondatoare, ea se va 
inmatricula in acelasi registru al conertului insa ca inmatriculare independenta. 

Regimul juridic al sucursalei se ;)lica oricarui alt sediu .yecundar indiferent de denumirea 
lui caruia societatea care il infiinteaza ii atribuie statut de sucursala. 



d.,)

Celelalte sedii secundare - agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii se mentioneaza
numai in cadrul inmatricularii societatii in registrul comeftului sediului principal.

Nu se pot infiinta sedii secundare sub denumirea de frliala.
Art 5. Durata de functionare a societatii este nelimitata cu incepere de la data inmatricularii
in Resistrul Comertului.

Cap. II. Obiectul de activitate

Art. 6. Obiectul de activit ate il societatii, conform art.l  lit A din OG l24llgg8
devenita L 62912001 este Activitati de asistenta medicala ambulatorie si stomatolosica
corespunzator diviziunii CAEN 862 si avand activitatea principala : 8622 Activitati de
asistenta medicala specializata;

Pe masura dezvoltarii societatii societatea isi propune realizarea si a altor activitati
secundare, precum

862I- Activitati de asistenta generala;

8623 Activitati de asistenta stomatologica;
869- Alte activitati referitoare la sanatatea umana
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana;
871- Ativitati ale centrelor de ingrijire rnedicala
8710- A ctivitati ale centrelor de ingrijire rnedicala
872- Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de clezintoxicare, exclusiv spitale
8720- Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale

\ 873- Activitati ale caminelor de batr6ni si ale caminelor pentru persoane aflate in
; incapacitate de a se ingriji singure

i 8730- Activitati ale caminelor de batrAni si ale caminelor pentru persoane aflate in
incapacitate de a se ingriji singure.

Activitatile conexe serviciilor medicale, conform Ord.5271290711999 al MS potrivit art.
.14 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Gr.rvernului nr. si 12411998 privind organizarea qi
func{ionarea cabinetelor medicale, modificatd gi completatS prin Ordonanta de urr&enta a
Guvernului nr. 11611999, de unitd1ile medico-sanitare cu personalitate juridicd care se
infiinleazi conform prevederilor Leqii nr. 31/l990 privind societi{ile comerciale,
republicatd, cu modificdrile ulterioare, activitSlile care au legatura cu serviciile medicale
furnizate qi servesc realizdrti acestora sunt urmdtoarele:

a) activitSli de tehnica dentara;
b) activitS{i de laborator de analize medicale:
1. biologie medicalS;
2. biochimie medicald;
3. chimie medicalS;
c) activitetri de fizicamedicald;
d) activitdli de fiziokinetoterapie:
e) act ivi tdl i  de psihologie medicald:
f) activitdli de logopedie;

. , / ]
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g) activitafi de sociologie medicaiS;
h) activitdli de cultura frzica medicala;
i) activitdti de optometrie medicald, optica medicald;
j) activitali de protezare ortopedica;
k) activitdli de protezare auditiva;
l) activitdli de toxicologie;
rr) activitdli de informatica medicald;
n) activitbli de bioinginerie;
o) activitdli de consulting medical.

Obiectul de activitate al societatii poate fi modificat de catre asociati numai in
conditiile si cu formele cerute de lese.

Cup. III. Capitalul social

t Art. 7. Capitalul social total subscris de catre asociati c.ste de 200 lei, constituit din 20
parli sociale, nominative si indivizibile in valoare de 10 lei fiecare.

Asociatul unic Popa Ana - Maria detine toate cele 20 parti sociale in valoare
nominala de 10 lei fiecarl, in valoare totala de 200 lei reprezentand I00 o din capitalulrl'":f''':) social al societatii, participare la profit 100% si participare ia pierderi 100%.;

:"'r(),r', , Art.8. Transferul sau cesiunea de parti sociale intre parti sau catre terti sunt permiser & . \tT nLtmai cu acordul asociatilor in conformitate cu prevederile legislatiai romane in vigoare.
Transmiterea partilor sociale pe cale succesorala da posibilitatea asociatilor (in lipsa altor

i: - dispozitii testamentare legale) sa hotarasca :
- fie plata partilor sociale catre succesori, conform ultimului bilant aprobat si odata cu
acesta redimensionarea corespunzatoare a capitalului social cu respectarea prevederilor din
Legea nr 31 I 1990, modificata si republicata.
- fie, admiterea succesorilor ca asociati, la cererea acestora, cu dobandirea drepturilor de
succesiune si respectarea prevederiJ,rr din Legea nr 31 I 19p0, modificata si republicata.

-u Majorarea sau reducerea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial,
acordandu-se pentru exercitiul dreptului de referinta un termen de doua luni cu incepere de
la data publicarii.

Art 9. Participarta la profit si pierderi a asociatilor se va face proportional cu paftile
sociale subscrise si depuse de iiecare la constituirea capitalului social cu exceptia
pierderilor produse prin frauda de oricare dintre parti.

Art 10. P5{ile sociale pot fi transmise intre asociafi.'fransmiterea 
pdrfilor sociale cbtre persoane din afara societdlii este permisd numai dacd a

lbst aprobatd de asociali reprezentdnd cel pulin trei pdtrimi din capitalul social.
l{otdrdrea adunarii asocialilor, adoptatd in condiiiile alin" (2), se depune in tenrren de l5
zile la oficiul registrului comerlului, spre a fi menlionatd in registru qi publicatd in
Monitorul Oficial al Romdniei. Partea a IV-a.
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t'rtrsmiterea pa4ilor sociale se inregistreazl, in Rcgistrul Come(ului qi in registrul de

; rsoc ia{ i  a l  soc ie ta l i i .
,,\ctul de transmitere a pS4ilor sociale qi actul constitutiv actualizat cu datele de identificare
I noilor asociali vor fi depuse la oficiul registrului comer[ului, fiind supuse inregistririi in
rcgistrul comerfului potrivit dispoziliilor art. 204 alin. (a).din Legea nr. 3ll1990 privind
societdlile comerciale, republicat6, cu modificdrile si completirile ulterioare.
Asocia{ii convin de comun acord cd, in cazul decesului unuia dintre ei, sE acorde
strc:cesorilor calitatea de asociat. Societatea este obligatd la p\ata pd4ilor sociale cdtre
sttccesor, conform ultimei situa{ii financiare aprobate, in cazul in care acesta nu doregte
i rrtrarea in societate.

Cap IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR

Art I I Pa4ile sociale conferd posesorilor lor drepturi egale respectdndu-se pentru fiecare
lusociat urmdtoarele:

- dreptul la dividende, in funclie de aportui la capitalul social al fiecbrui asociat;
j - acordarea unei cote propo(ionale cu activul social rezultatin caz de lichidare;

dpptul de participare la conducerea socieiSlii prin exercitarea dreptului la vot gi controlul
" 

' :rsr.rpra eviden{elor qi registrelor contabile;'-q 
- dreptul de a fi informat asupra activitatrii societa{ii;
- dreptul de a se retrage din societate;

Art. 12. In virtutea drepturilor conferite asociaJii se obligd:
- sa se informeze reciproc qi onest in cadrul adunirilor generale ale asocia{ilor, precum gi in
ot'ice alte situa{ii asupra problemelor ce privesc activitatea societilii;
- si nu intreprindd acfiuni care vor putea aduce atingerea intereselor societSfii,, fapt care
poate determina excluderea sa prin hotdr6rea adundrii generale a asocialilor;
^ sa decidd contractarea auditului financiar, atunci cAnd acesta nu are caracter obligatoriu
potr ivi t  legi i .
Art. 13. Participarea la profit gi pierderi a asocialilor se va face proporfional cu p64ile
sociale subscrise qi depuse de fiecare la constituirea capitalului social cu exceplia pierderilor

\' produse prin fraudd de oricare dintre p64i.

. Cap V CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII.

Art 14. Conducerea societatii se exercita de catre Adunarea Generala a asociatilor care
va functiona confbrm Legii nr 31 I 1990, modificata si republicata .
. Adunarea Generala decide prin votul reprezentand majodtatea absoluta a asociatilor si a
parlilor sociale. Fiecare parte sociala da dreptul la un vot. Votul poste fi exercitat si prin
r-:orespondenta.

Art 15 Adunarea Generala a A:+ociatilor are urmatoarele prerogative principale:
- sa aprobe bilantul si repartizarea profitului
- sa desemneze cenzorii si sa ii revoce
- sa aprobe structura organizatorica a societatii



:

, sa aprobe si sa modifice programul de activitatc al societatii si bugetul'de venituri si
cheltuiel i

- sa decida cu privire la reducerea, majorarea capitalului, modificarea numarului de
parti sociale, precum si cesiunea partilor sociale

- sa decida cu privire la fuziune, dizolvare si lichidarea societatii
- sa decida in orice alte probleme privind societatea si sa staruie in rea|izarea

obietivului de activitate pentru care a fost constituita
- sa elaboreze si sa aprobe Regulamentul de ordine interioara al societatii prin care se

stabilesc indatoririle si responsabilitatile personalului acesteia
- sa stabileascatactica si strategia de marketing
- sa angajeze si sa controleze personalul societatii si sa stabileasca drepturile si

obligatiile acestora
r\rlr-tnarea Generala Extraordinara a asociatilor are atributiile prevazute de lege.

Art.16. Administratorii sunt obligati sa convoace Adunarea generala a societatii la
s,-'dir-rl social cel putin o data pe an sau ori de cate ori este necesar.

Art.l7. In cazul in care se constata micsorarea capitalului social acesta va fi intregitv
r r uri nte de repartizarea beneflciilor .

Aciunarea decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor
.. .l

s ( l e l i t l e .
'. Fiecare parte sociala da dreptul la un vot.

"<r1 Art. 18. Administrarea societatii se va face de catre asociaul unica Popa Ana - Maria,
('ctatean roman, nascuta la data de 12.06.1988, domiciliata in sat Preajba, com Malu Mare,
str Nufarului, nr 26, jud Dolj ', identificata prin CI, seria DZ, nr 350641, eliberata de
SI'CLEP CRAIOVA, la data de 16.04.2019, avand CNP 2880612160095 pentru un
nandat de 99 ani, cu drepturi depiine in angajarea si reprezentarea sociatatii in relatiile cu
t t ' r ' t . i i .

Administratorul poate face operatiunile cerute pentru ducerea la indeplinire a
rrlriectului societatii, fiind obligat a lua parte la toate adunarile generale ale societatii, la
(onsiliile asociatilor, nu are dreptul sa-si.substituie alte persoane iar in cazul in care o Va I

v litce va raspunde solidar cu persoana care-l substituie pentru eventualele daune produse
sue:ietatii.
Artrl9 Administratorii sunt raspun.zatori fata de societate pentru
- realitatea varsamintelor efectr,rate de asociati
- evidenta reala a dividentelor platite
- evidenta registrelor cerute de lege si corecte lor intocmire si pastrare
stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si statutul le impun

I]APITOLUL VI VENITURILB SOCTETATII , STABILIREA PROFITULUI SI
UTILIZAREA LUI



{rt.20 . Veniturile se obtin din plata obtinuta pentru realizarea obiectului de activitate al
t o c i c t a t i i .

il rt. 21 Profitul se stabiliste prin bilantul contabil anual aprobat de A G Asociatilor.
{ rt. }.ZOin profitul inclus in bilantul contabil anual, 5 % se va preleva pentru constituirea
trrrri fbnd de rezerva ce se poate dimensiona Ia20 o/o din valoarea capitalului social total.

CAPITOLUL VII ACTIVTTATEA SOCIETATII

\rt 23.Exerciliul economico - financiarincepe la 1 ianuarie qi se termind la 3l decembrie
tle llecirui an.
)r'irnul exerciliu va incepe la data constituirii societSlii.
\rt. 24. Angajarea personalului societSlii se face cu respectarea legislaliei in vigoare.
{rt. 25. Situaliile financiare vor fi intocmite dupb normele previzute de lege.
drt. 26. Profitul net al societS{ii se stabileqte prin situalia financiard aprobatb de asociali.

L Cota-parte din profit ce se plateqte fiec[rui asociat constituie dividend.v 
2. Dividendele se pldtesc asocialilor proporfional cu cota de participare la capitalul

iocial vdrsat, dac6, prin actul constitutiv, nu se prevede altfel. Ele se pldtesc in termenul
ir.rlrilit de cdtre adunarea generald a asocialilor sau, dupa caz, prin le.gile speciale, dar nu

#rli tarziu de 6 luni de la data aprobdrii situa{iei financiare anuale aferente exercigiului
/": 

';in.rnciar 
incheiat. In caz contrar, societatea comerciald'datoreazd, dupa acest termen,

i,t -drrhpndS penalizatoare calculatd conform art. 3 din Ordonanla Guvernului nr. l3l20ll
i rrirind dobAnda 1ega15 remuneratorie gi penalizatoare pentru obligalii bdneqti, precum qi

)L:rltru reglementareaunor mdsuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobatd prin Legea
\irr'. 4312012, dacd prin hotdr6rea adundrii generale a aclionarilor care a aprobat situatria

flnanciard aferentd exerciliului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobdnddmat mare.
3. Dividendele pldtite contrar dispoziliilor prev5zute de lege se restituie, dacd

iocietatea dovedeqte cd asocia{ii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, in
lrnprejurdrile existente, trebuiau sd o cunoascd.

4. Dreptul la acfiunea de restituire a dividendelor plStite contrar .dispozifiilor
v ertterioare, se prescrie in termen de 3 ani de la data distribuirii 1or.

:. Dividendele care se cuvin dupd data transmiterii ac{iunilor aparfin cesionarului, in afard
Je cazul in care pirtile au convenit altfel.,
f lenellciul cuvenit asocia{ilor se irnparte intre aceqtia in cote proporfionale cu participarea
[r capitalul social, dacd asocialii nu hotdrbsc altfel.

CAP. VIII. EXCLUDEREA $I RETRAGEREA ASOCIATILOR

/\rt.27. Poate f-r exclus din societate:
- asociatul care pus in int6rziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
- asociatul-administrator care comite fraudd in dauna societdlii sau se servegte de

icnrndtura sociald sau de capitalul social in folosul sdu sau al altora.



<

i

ilrt. 2fl. Excluderea se pronunli prin hotdrdre iudecdtoreascd la cererea societdlii sau a

tricrrrui asociat. Asociatul exclus r6mAne obligat fa{5 de terfi pentru opera{iile frcute de

iocictate pdn6 in ziua r[mdnerii dehnitive qi irevocabile a hotdrArii de excludere, hotbrdre
?r vl dispune qi structura participanlilor la capitalul social a celorlalli asocia{i.
\ rt. 29. .Retragerea din societate se va face:

- cu acordul tuturor celorlalli asociafi;
- in situa{iile prevdzute la art" 5.1. alin.3, conform actului constitutiv;
- cAnd nu se realizeazd, acordul unanim, asociatul se poate retrage pentru motive

clnr)inice, inbaza unei hotdrdri a tribunalului, supuse numai recursului, in termen de 15

:r lc t lc la comunicare.
lrt.30. Hot6rdrea irevocabild de excludere sau retragere se va depune in 15 zile la
1,.:liistrul Comerlului pentru a fi inscrisd, iar dispozitivul hotdrArii de excludere se va
rrrhlica la cererea societdlii in Monitorul Of-rcial.

('Ap. rx. DTZOLVAREA SOCIETATU $I LICHIDAREA SOCIETApI.

' Art. 31. Au ca efect dizolvarea societdJii gi dau dreptul trecdrui asociat sd ceard
t lridurea acestuia:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societalii; asocialii trebuie s6 fie consultali
r' ;rtlrninistratori cu cel pulin trei juni inainte de expirarea duratei societSlii, cu privire la

2 r'rrrr\la prelungire a dcesteia. In lipsd, la cererea oricbruia dintre asociali, tribunalul va

/i'r,r*l d\pune, prin incheiere, efbctuarea consultdrii, conform art.1l9 alin. (3) din Legea nr.
t .  ^ l
l ' t l(x)0J privind societSlile comerciale, republicatS, cu modific[rile gi completbrile

I

I t i ' r ' i oa /c .
\. 

-,./- irnposibilitatea realizdrli obiectului societalii sau reali zarea acestuia;
: - declararea nulitalii societd{ii;

- hotdrArea adundrii generale;
- hotdrdrea tribunalului, la cererea oricdrui asociat, pentru motive temeinice; precum

i rrcirrlelegerile grave dintre asocia!i, care impiedicd func{ionarea societS{ii;
-  fal imentul;

Art.32 Cdnd datoriti decesului unui asociat, numdn"ri minim de asociali va fi sub cel
f'r'r,rrtr-rt de lege, societatea iqi va continua activitateapu moEtenitorii defunctului.

Art. 33. Dizoh/area societdfii inainte de expirarea terrnenului fixat pentru durata sa are
lrct lirtra de te(i numai dupa trecerea de 30 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al
. ,rnuinici  Partea a IV-a.

pizolvarca societd{ii are ca efect deschiderea procedurii lichidirii .
Art. 34. Din momentul dizolvdrii, administratorul nu mai poate intreprinde noi

gru:nrfiuni, in caz contrar va fi personal qi solidar rdspunzdtor pentru operaliunile pe care le-
|  |  l l  r c l ) r ' i nS .

Interdic{ia prevdzuti la alin.1 se aplicd dirr ziua expirdrii termenului fixat

t.rrlrrr durata societdfii (?n cazul in care durata de funclionare a societdlii este limitatd) ori



l

j

lr: l:r tl.ta la care dizolvarea a fost hotdrAtd de adunarea generald sau declaratb prin sentin{6

Irrk 'cl i l t l rcascS.
Art. 35. pentru lichidarea Ei repartizarea patrimoniului social, sunt obligatorii

tt'r r r;itoarele regr"rli :

rrrcitc atribulii le, 
"u 

L*..p{ia celor prevdzute la art. 233 din Legea nr. 3111990, privind

r,ciclri{ile comerciale, republicatS, cu modificdrile Ei completbrile ulterioare.
- actul de numire a lichidatorilor, menlionAnd puterile conferite acestora sau sentin{a

rrr.,-. ii line locul, precum qi orice act ulterior care ar aduce schimbiri cu privire la persoana

ir. s11 la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului

r,frl:(LrlLri, pentru a fi inscrise de indatd qi publicate in Monitorul Oficial al RomAniei,
l ; r r t t ' l r  l r  IV-a .

Asocia{ii pot hotdri, cu cvorumul qi majoritatea previzute- pentru modificarea actului

,r,rrstittrt iv, qi modul de l ichidare a societd{i i, atunci cAnd surrt de acord cu privire la

i l,:rrti{,area qi lichidarea patrimoniului societatii $i cdnd asiguri stingerea pasivului sau

cnrr l : r r i larea lu i  in acord cu credi tor i i .

; 
t 

l,nin votul unanim al asocialilor se poate hotbri qi asupra modului in care activele

d,,',,r*,. /lupa plata creditorilo, uoi fi impSrfite intre asociali. in lipsa acordului unanim

.,{ ,  , ,  , r r t l : i r1p6rtr l r "u bunur i lor ,  va t i  urmatd procedura l ichidar i i ,  prcvizrr td de prezenta lege'
t 

lrnn-r*it.r"u dreptului de proprietate asupra bunurilor rdmase dupd plata creditorilor

rr t. lre [a data radierii societalii din registrul comerfului. Registn-ll va elibera fiecdrui asociat

lr r r'r.:r't i l'icat constatator
irl dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, in baza ciruia asociatul poate

l ot'r:rla la inscrierea bunurilor imobile in cartea funciar[.

; Art. 36 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Lichidatorii persoane

i,i,"., s4u reprezentan{ii permanen{i - persoane fizice ale societalii lichidatoare - trebuie sd

1,' liclridatori autorizafi, in condifiile legii.
i Toate actele emandnd de la societate trebuie si arate ca aceasta este in

I  t . ' l r  id l rc.
. Art. 37. Lichidatorii au obligalia, indatd dupa intrarea in funclie, ca impreund cu

trlrrrilistratorul societatrii si fac6 un inventar qi si incheie situa{ia financiard, care sd

iyl:; l3tc sitLralia exact[ a activului qi pasivului societSli i qi s6 le semneze.

. 
,, i-i"6id"torii sunt obligali sd prir4eascd qi sd plstreze, patrimoniul societS{ii,

'r,listrclc ce li s-au incredin{at de citre administratori Ei actele societSlii. De asemenea, ei

*iif ti6.; rrn registru cu toate operaliunile lichiddrii, in ordinea datei lor'

: ,\rt. 38. l.. ichidatorii vor putea:

I - sil stea in judccata qi sa fie aclionali in interesul lichid[rii;

i - sli execute qi sd tennine opera{iunile de comerf referitoare la lichidare;

: * sii vdndl prin licitalie publicd, imobilele qi orice avere mobiliard a societilii;

i ; irrn";rrer burturi lor nLl se va putea face in bloc;

sr i  l i ruA tranzacI i i :
i  - si i l ichideze $i sir

lr: lr i  t, rri lor. d0ncl chitarr{i-r.
incuseze crean{ele societSlii, chiar 9i in caz de f-aliment al



liii contracteze obliga{ii cambiale, sI lacd imprumuturi neipotecare $1 Sa

tLrplirrcascl orice acte necesare.t ' 
in lipsa r.rnor clispozilii speciale in actr:l constitutiv sau in actul lor de numire,

ilri4*i.rii'nu pot sa constituie ipoteci asupra bunurilor societSlii, dacd nu sunt autoriza\\ de

5Urnl11.
I-,ichidatorii ce intreprind noi opera{iurri comerciale, oe nu sunt necesare

:11urlui liclridarii, sunt r[spunzdtoripersonal qi solidari de executarea 1or.

Art. 39. l.ichidatorii nu pot piati asocialilor nicio sumd in contul p64ilor ce li s-ar

ir,q:rri din lichidare inaint.u u"hitarii creditelor societ6{ii. impotriva deciziilor lichidatorilor,

trl itorii societ[{ii pot face opozilie.
: Art. 40 Lichidatorii ce au achitat datoriile societdlii cu proprii lor bani nu vor putea s5

i{:c1tc ir,potriva societ6lii drepturi mai mari decAt acelea ce apar[ineau creditorilor p16ti1i'

Arf.4l. Creditorii societalii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor acliunile ce

fr.*r.!l clirr crean{ele la termen, pdnd la concurenla bunurilor existente, in patrimoniul

iiir:tii{ii pi nr,rmai dupd aceea, de a se indrepta impotriva asocia{ilor pentru plata sumelor

. "ilorirtq'. din valoarea aporturilor la capitalul societalii.7* 
Art. 42. Lichidarea societatii tr;buie terminatd in cel mult un an de la data dizolvbrii.

ive temeinice, tribunaiul poate prelungi acest termen cu perioade de cdte 6 luni,
Fl l t l ' i l  l l ' l 0 t l

;1r nu ctt tnai mult de 24 de luni curnulat'

; Arr. 43. Dup6 terminarea lichiddrii societetrii, lichidatorii trebuie sd intocmeascd

i' 1rr;rliu iirranciari qi sd propund repartizarea activului intre asocia{i.
t . 

,i Asociatul nemullumit poate face opozilie in conditriile art. 62 din Legea nt.31l

r p,lu- ,*1.,ublicatd, cu modificbrile 9i completdrile ulterioare, in tennen de 15 zile de la

V. f ,r rtr_r.:r;t rr situaliei financiare de lichidare qi a proiectului de repartizare.
\<-"i1 pentru solu1ionarea opoziliei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate

tr iri:clc ale repartizdrit, falb de care lichidatorii pot rbmAne str[ini.
, Art.4+. in termen de 15 zile de la terminarea lichiddrii, lichidatorii trebuie sd ceard

iilrrre. s,ciet6lii din Registrul Comer[ului. Radierea se poate face qi din oficiu, in cazurile

i{:1'1./.ulr clc lege.
, Situatia financiara semnatb de cdtre lichidatori se inainteazd spre a fi,-- i :,,is,rari, 

"J,:iil.;'l':l':iffil;;'#'il:ffi'Jl'll':frlil,tlilu'"a'li,xijlj; ,,' stare de
i l  i r r r * r t t  a  soc ie t [ { i r .

Ar t .  -15 .  I ) r rP l

[rrrtr: l i :rf i i  c* nu vtlr t i
t .  i r r ; r io r i ta tc .

; CAP. X. LITIGII

, Arl. d6.L,itigii le, soc:ietiit i i cu persoane frzice sau juridice sunt de cotttpctenla

: r ' , 1 , r t t { r ' l o r  . i r t t l cch to rc ; t  i .

aprotrarea ,o"ot.lilor qi terminarea repartifiei, registrele 9i actele

nccesare vreunuia dintre asociafi, Se vor depune |a asociatul desernnat



47 1,itigiile societ ăţ ii născute din contractele economice incheiate cu persoane 
1nridice precum ş i litigiile patrimoniale dintre asocia ţi şi societate vor fi 
(le itistan ţele competente prin aplicarea dreptului material rom. 
48. litiilc personalului angajat de societate se rezolv ă  potrivit legislaţiei muncii 

îl 	 kOnilin 

CAP.XII. DISPOZIŢII FINALE 

Ar1.49. Pretentui act constitutiv intr ă  în vigoare de la data semn ării lui. 
Art.50. Pre\ ederile actului constitutiv se completeaz ă  cu normele Codului Civil, 

d ţ 11111 Muneti, Legii nr. 31/1990, republicată , cu modificările şi cornpletările ulterioare, ş i 
1 ,  I, 	,1,1(1,1 civite in vigoare. 

WIAT UN1C Popa Ana -• Maria, 	 

ocat I ,etitia Adela Belu 
111 con formitate cu Dispozitiile art. 3, alin 1 

Legea 51 /  • •  , .test: Data, continutul 
identitatea semna .Ykcp-rez@ , ului act. 

Ni I I din 10.05.2.0 
cJHlTatUra si sigili 



_ 

ea,a  BaPP Na. ţ9g0..9.  a  R.aalaalel 	 , 	

17-6-10/b• 

, 
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REZULTATELE EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR 

Nr. 
credite 

Proba 	 Media de studiu 
transferabile 

Cunostin ţe fundamentale de specialitate 

(Ş E 

(in  

(in  

Media general ă  

DECAN / 
DIREOR, 

SECRETAR ŞEF FACULTATE / 
DEPARTAMENT, 

_ 	. 	. . 	. 	„ 	. 	_ 	 ... 

caz;pentru una  sau două  probe. 	-::,:w.....,,; .,,, ', .:`-lf.'-',1-:', :':.;v.'.',  
.'....:!. ,..,:,.::,:.::::,:,. ,,4,',;:,.,....;:::'»..,:,::,.',. :',':::";',;:,;:4,,f,: ,..-.:,:',, ,y.f,:z ţ ,::,2,z,':;,..".;',...,V,,:,,,„" 1 ::,'-"..,,V,,,: 'k.r."-:.,' 	' 

fără  rotunjire, numai dac ă  este cazu.' 	1'.: ,. :: L:;,'Â.':4 :',: ;':'-;â,''-',:"Î;':,'',,,,.i''': ::Ă',::z.','4;:«'-j:,:,;',-,h'':,:'«`',:.:"."',Ş'''';'..'- -,''S5,.-,%\';"::.'; ;!':'"i,',: '"''';,.-. .p'''','.".".p.,:k''4,1' 
.,;,.,; 5,,...i..10,,,„:1,,„.,.,,,-, 

..' 	' - ---- 	' 	" 	. 	' 	- 	, 	;,'. 	-' 	,. 	. 	;,::•.:',.";..-".-.ş,.:-.,',;;:er....W•4.101.4'.ţii?.!?f,lk-..:g:,W,',„;41-:,.)...::50.;j:',-;- ţZN-,:dj'A-iil.t. 

'..,,'':'.•
Ş..-.... 

—Ruzultatelela -exarnenul defmalizare  a  studiilor se completeaz ă; după  

Media se calculează  ca medie aritmetic ă  a probelor, cu două  zecimale ', 



NI1NI 	 A  'VA"111 

CERT1FICAT 
DE MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE FAMIL E 

Se certifica prin prezentui 
POPA V, ANA-MAR1A 

MEDIC MEDICINA  DE este confirmat(a) 	 specalist tri specialitatee 

prin Ordinui Ministrului  Sănata ţ ii  

pe baza examenului sustinutîr sesiunea si promovat cu media generar 	5 „ 
17,112018 cu numârui 36699 Eliberat ţa data de 

Prezentul certificat s-a eliberatin conformitate eu preveberile le a 

DIREG"'‘' CONSILIER, 

GABRIC  A  ” 



Prof. Dr. VIORELA E CIIESCU 
	

L.S. 

Notă: Avizul anual constinde o component ă  a certificatului de membru, car ebuie să  însoţească  pagina principală  a acestuia. 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

Colegiul Medicilor Dolj 
Timbru Sec 

CERTIFICAT DE MEMBRU 

nr. 64980 din data de 16.01.2019 

Titular: POPA ANA-MARIA 

Titluri de ţinute: Nu de ţine. 

C.N.P./data naşterii: :od unic de identificare (C.U.I.M 

Formarea medicală  de bază : promoţia 2013, atestată. prin Diplomă  Licenţă  seria/nr. B / 0002645 

eliberat de Universitatea de Medicin ă  şi Farmacie din Craiova. 

Specialit ăţ i: 	 Grad profesional: 

MEDICINĂ  DE FAMILIE 	 Specialist 

Studii Complementare:  

Data depunerii jur ământului: 16.01.2019 

_ 
Preşedinte,_ 



Specialităţi Medicale 

quecialitate: MEDICINĂ  DE FAMILIE Grad profesional: Specialist 
r 

_..ept de practică : Drer*  

1  Poliţă  asigurare: seria C Insurance S.A. 
Valabilitate aviz: 01.01 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

Colegiul Medicilor Dolj Timbru Sec 

AVIZ ANUAL 
privind exercitarea profesiei de medic 

din data de 16.01.2019 

Titular:  POPA ANA-MARIA 

C.U.I.M.:  
	

brunr. 64980 din data de 16.01.2019 

rl că  titularul are dreptul de a profesa ca medic, astfel: 

Nota:  
1.Titularul are dreptul s ă  practice profesia conform prevederilor de mai sus numai in specialit ătile îri care este avizat şi numai 1n intervalul de timp pentru care exist ă  

avizul anual al C.M.R. 
2. Avizarea se face anual, pe baza asigur ării de răspundere civilă  pentru gre şeli in activitatea profesional ă, valabilă  pentru anul respectiv 

Menţiuni privind dreptul de practică :  

(I) drept de liberă  practică  1n specialitatea avizat ă  in baza căruia titularul poate, potrivit preg ătirii pentru care de ţine un titlu profesional, s ă  desfăşoare activităţi 

medicale 1n sistemul public de s ănătate sau/ şi in sistemul privat, fie ca angajat, fie ca persoan ă  fizică  independentă  pe bază  de contract. Titularul poate inflin ţa, 1n 

condi ţiile legii, cabinet(e) de practic ă  medicală . 
(2) drept de practică  supravegheată  în activitatea de medic rezident, numai 1n unităţile sanitare acreditate, în condi ţiile Ordonan ţei Guvemului nr. 18/2009 privind 

organizarea i finan ţarea reziden ţiatului, aprobată  prin Legea nr. 103/2012, cu complet ările ulterioare, şi ale Ordinului Ministerului S ănătăţii Publice i al ministrului 

educaţiei, cercetării ş i tineretului nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a preg ătirii prin reziden ţiat în specialităţile prevă'zute de Nomenclatorul specialit ăţilor 

medicale, medico-dentare şi fannaceutice pentru re ţeaua de asistenţă  medicală, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) drept de practică  supravegheată  1n baza căruia titularul işi poate desf ăşura activitatea numai1n cabinete medicale individuale, sub Indrumarea unui medic cu drept 

de liberă  practică , în func ţie de specialitatea îss care a fost confinnat medic rezident, in condi ţiile Ordonan ţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea i finan ţarea 

rezidenţiatului, aprobată  prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare. 

Presedinte', -  
- 

Prof. Dr. VIORELA EN  S  ESCU L.S. 

Notă: Avizul anual constituie o componentă  a certificatului de membru, care trebi lne să  Inso ţească  pag,ina principală  a acestuia. 
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11  ini urance 
clo3 

Polita Seria G Nr 000261202 

RASPUNDERE CIVILA 
Emis ă  de S.A.-R. CITY INSURANCE  S.A. 

Agentia:  CRAIOVA 

Adresa: 

Str. A.I. Cuza ,nr 25, BI M18E, parter, Craiova, jud Dolj 

Telefon / fax: 

0251.410.430/ 0251.410 433 

Agent  /  Broker:  DAW MANAGEMENT BROKER DE ASIGURARE Utilizator: DAW WEB CRAIOVA 

1:1Inlocuie ş te  polita seria G, nr. - 1:] Relinnoie ş te polita seria G, nr.  - 

Asigurat: (nume,  prenume/denumire, CNP/cod fiscal, nr. Of.Reg. Com., adresa, telefon, fax) 

POPA ANA-MARIA, 	 DOLJ, MALU MARE (200100), MALU MARE, Dolj, 

Contractant:  (denumimainlimp 	i nrenume. cod fiscal, nr. inreg. Of. Registrul Comertului / BI-cod personal, adresa, telefon, fax) 

POPA  ANA-MARIP 	 MALU MARE (200100), MALU MARE, Dolj, 

0241 620001 

Obiectul de activitate /  Specificul activitatii  /  profesia exercitată : 

Medici de familie /  Medici  de  familie si medici de medicina generala 

Acoperire teritorial ă  /  Adresa  de  desfasurare  a  activitătii: 

ROMANIA 

Tipul  răspunderii Limita de raspundere asigurată  prin polit ă  Franş iză  pe eveniment 

Pe Tntreaga perioadă  de 
asigurare 

Pe fiecare eveniment 

Raspundere civil ă  
profesional ă  

Personal medical  (Malpraxis) 

- 

Prima de asigurare:  11  EUR 

Modalitatea de plata 

JZ  Integral El  ln rate, astfel: 

Mentiuni speciale: 

Perioada de  asigurare: 12 luni de la 01/01/2019 pana la 31/12/2019 

La prezenta se anexeaza  urmatoarele documente care fac parte integrant ă  din polită : 

Conditii Generale,  Conditii specifice, Cerere - Chestionar 

Altele: 

Prezenta polită  a fost  fntocmită  la data de 10/01/2019 in  2  exemplar , avănd aceeaş i valabilitate juridic ă . 

Am primit un  exemplar original al contractului de asigurare ş i prin 

plata primei de asigurare prev ăzută  fn prezenta Polită  de 

asigurare/Anex ă  la aceasta, declar că  sunt de acord cu incheierea 
contractului de asigurare Tn aceste condi ţ ii. Declar că  am luat la 

cuno ş tintă  despre  faptul  că  Societatea de Asigurare Reasigurare 

City Insurance  S.A.,  lin  conformitate cu prevederile legale  in  vigoare, 

colectează  ş i  prelucreaz ă  date cu  caracter personal; scopurile 

prelucră rii,  temelul juridic al prelucr ă rii, durata prelucr ă rii, destinatarii 

datelor cu caracter personal  colectate, drepturile individuale, 

modalitătile de exercitare a  drepturilor precum ş i informatiile legate 

de scopul secundar  al  procesăni  fiindu-mi prezentate in cuprinsul 

Ofertei de asigurare,  parte integrantă  a contractului de asigurare. 
CONTRACTANT / ASIGURAT 
(nume, prenume, semnatura) 

POPA ANA-MARIA 

t 	 L.S. 

INTERMEDIAR 
(nume, prenume, semnatura 

emitent) 
DAW MANAGEMENT 

BROKER DE ASIGURARE 

L.S.  

INSURANCE  

ASIGURATOR 
(nume, prenume, semnatura 

emitent) 
Societatea de Asigurare  - 

Reasigurare CITY INSURANCE 
S.A. 

c,  
,- <4, 	 -7 - 	CITy 	v,  .:( 

_, c  i..) 
0 	

A  &CSu 

Societate administrat ă  fn sistem dualist, cu sediul social in str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, parter, et.1, 2, 4 si 5, sector 1, Bucuresti, 

ROMÂNIA, Tel. 004- 021- 231.00.54/ 231.00.79/ 231.00.90 Fax: 231.04.42; http://www.cityinsurance.ro ; e-mail: office@cityinsurance.ro;  

Autorizat ă  de Autoritatea de Supraveghere Financiar ă , RA-008/10.04.2003; CUI:10392742; Reg.Com.nr.J40/3150/1998; Capital social subscris 

s( vă rsat: 93.284.350  LEi; Nurnă r cfe ?regra(-e,  ?rc Flegisfuţ  Eţe E şir.delă  3 Pc.ekscsăsifois.  de Date cu Caracter Personal: 4110; Cod LEI: 

315700ODZXPVQVWE0S19 

ter 

J4- 

  

Wit:Miţtz»,  
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COLEGIUL MEDICILOR DOLJ 
CRAIOVA, STR. CORNELIU COPOSU NR. 107 

Nr 78 	din 27.05.2019 

in baza prevederilor art. 384 din Legea 95/2006 privind exercitarea profesiei de medic ş i 
de funcţionare a Colegiului Medicilor din România şi Ordinului Ministerului S ănătăţ ii şi Familiei nr. 
153/2003, privind infiinţarea, organizarea ş i funcţionarea cabinetelor medicale, se elibereaz ă  
prezentul 

CERTIFICAT DE AVIZARE 
A CABINETELOR MEDICALE 

DIN SOCIETĂTILE MEDICALE CU PERSONALITATE JURIDICĂ  
cu numele  MED FAM POPA ANA-MARIA SRL-PUNCT DE LUCRU  
nr. cabinete : 1 

Specialităţi : 
1  MEDICINADE FAMILIE 	Dr. 		POPAANA-MARIA  
2 	 Dr. 
3 	  Dr. 
4 	  Dr. 
5 	  Dr. 	 
6 	  Dr. 	 
7 	  Dr. 
8 	  Dr. 	 
9 	  Dr. 
10 	  Dr. 
11 	  Dr. 	 
12 	  Dr. 	 
13 	  Dr. 	 
14 	  Dr. 	 
15 	  Dr. 	 
16 	 Dr. 

Campeteaţe: 
1 	  Dr. 
2 	  Dr. 
3 	  Dr. 	 
4 	  Dr. 
5 	  Dr. 	 
6 	  Dr. 	 
7 	  Dr. 	 
8 	  Dr. 	 
9 	 Dr. 

Dr. 

PREZENTUL AVIZ ESTE VALABIL PĂNĂ  LA DATA DE 01.05.2021 

PREŞEDINTELE 
COLEGIULUI MEDICILOR DOLJ, 
PROF.DR. VIORELA ENACLIESCU' 

10 	  
aflat la adresa Localitatea 	CRAIOVA  

Strada  CONSTANTIN GHERGHINA 	nr.  62  
Bloc 	Etaj 	Scara 	Ap. Tel.: 	 

Reprezentant legal / delegat : 	DR POPAANA-MARIA  

, 
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OFICIUL NAŢ IONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 

OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI de pe Iângă  
TRIBUNALUL DOLJ 

Adresa: Craiova, Str. Unirii nr.126, Cod po ştal 200329; Telefon: + 4 0251.310.301; Fax: +4 
0251.310.302; 

Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcdj(it)dj.onrc.ro:Cod de Identificare Fisca1a: 
14942091; 

 

CERTIFICAT CONSTATATOR 

emis in temeiul art. 17 1  alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359 / 2004 
privind simplificarea formalit ăţilor la Inregistrarea persoanelor fizice, 

asociaţfilor familiale ş i persoanelor juridice, Inregistrarea fiscal ă  a acestora, 

precum ş i la autorizarea func ţionării persoanelor juridice, 
cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, 

eliberat in baza declara ţiei pe propria răspundere Inregistrat ă  sub 
nr. 42171 din 15.05.2019 

MED FAM POPA 
Sediu social: Sat Pr 
Cod unic de inregis 
Număr de ordine In 
Identificator unic 

Prezentul certificat constatator atest ă  că  s-a inregistrat declara ţia pe propria răspundere conform c ă reia firma 

Indeplineşte condiţifie de func ţionare, specifice pentru fiecare autoritate public ă , activitatea declarat ă , Incadrată  In 

clasa CAEN : nu desfăşoară  activităţ i prevăzute in actul constitutiv sau modificator in spa ţiul destinat sediului, 

la sediul social din Sat Preajba, Comuna Malu Mare, Strada Nuf ă rului, Nr. 26, Judet Dolj. 

Valabilitate: p ănă  la modificarea condi ţfilor de funcţ ionare sau activit ăţ ilor pentru care s-a dat declara ţia pe 

propria r ăspundere. 

DIRECT 
Oana Manueb 

Eliberat la data: 22.05.2019 
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OFICIUL NAŢ IONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI de pe Iângă  

TRIBUNALUL DOLJ 
Adresa: Craiova, Str. Unirii nr.126, Cod po ştal 200329; Telefon: + 4 0251.310.301; Fax: +4 

0251.310.302; 

Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcdjgdj.onrc.ro ;Cod de Identificare Fiscala: 
14942091; 

CERTIFICAT CONSTATATOR 

emis in temeiul art. 17 1  alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359 / 2004 
privind simplificarea formalit ăţilor la inregistrarea persoanelor fizice, 

asocia ţiilor familiale şi persoanelor juridice, inregistrarea fiscal ă  a acestora, 
precum ş i la autorizarea func ţion ării persoanelor juridice, 

cu modificările şi completă rile ulterioare, 
eIiberat in baza declara ţiei pe propria r ăspundere inregistrat ă  sub 

nr. 42171 din 15.05.2019 

MED FAM P^n" 
Sediu social: 
Cod unic de 
Num ă r de oi 
Identificator 

NJT4 IT 4 C 

Prezentul certificat constatator atest ă  că  s-a inregistrat declara ţia pe propria r ăspundere conform c ăreia firma 
indeplineş te condiţiile de funcţionare, specifice pentru fiecare autoritate public ă , activitatea declarat ă , incadrat ă  in 
clasa CAEN : 
8622 Activităţi de asistenţă  medicală  specianzat ă  
la sediul secundar din Municipiul Craiova, Strada CONSTANTIN GHERGHINA, Nr. 62, Judet Dolj(Punct de 
lucru). 

VaIabilitate: pân ă  la modificarea condi ţiilor de func ţionare sau activit ăţilor pentru care s-a dat declara ţia pe 
propria r ăspundere. 

DIREC 
Oana Manu( 

Eliberat la data: 22.05.2019 
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OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
oficiul Registrurui comer{urui,de pe lingi rribunarur Dorj

, , '  REZOLUTIAnT.  10400 /  21.05.2019

',;P.ron un.fati in,gedinfa|din data de: 2 1.05.20 I 9

BARBU CLAUDIA - PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. nr. 11612009, aprobati cu
mod.ificdri gi completiri prin Legea nr. 8412010. cu modificdrile gi completlrile ulterioare, prin
Decizia nr.477 din data de26-06-2017 a DirectoruluiGeneralal oNRC

Pe rol fiind solulionarea cererii de inregistrare nr. 42171 din data de 15.05.2019 pentru
societatea MED FAM pOpA ANA-MARIA S.R.L..

PERSOANA DESEMNATA

Asupra cererii de fali:
Prin cererea de inregistrare cu numdrul 42171, din datade 15.05.2019 s-a solicitat autgrizarea

constituirii, inmatricularea MED FAM POPA ANA-MARIA S.R.L. gi inregistrarea dateloi din
declaratia tip pe proprie rispundere in registrul comerfului. I !'

In sus{inerea cererii au fost depuse inscrisurile menfionate in opisul inclus in cererea de
inregistrare.

Examindnd inscrisurile menlionate, PERSOANA DESEMNATA, constatind ci sunt
indeplinite cerintele legale privind constituirea societdlii comerciale, in conformitate cu art. 1,2 qi 6
din O.U.G. nr' l16/2009, aprobati cu modificdri gi completdri prin Legea nr.8,4/2010. cu modificdrile
11J91]oare' ale Legii nr. 3ll1990 republicatd, cu modifrcdrile gi comp-ietdrile ulterioare, ale Legii nr.
2611990 republicati, cu modificdrile gi completirile ulterioare precum gi ale Legii nr. 35912004 cu
modificirile gi completdrile ulterioare, urmeazd a admite prezenta cerere, privind autorizarea
constituirii MED FAM POPA ANA-MARIA S.R.L., inmatricularea acesteia gi inregistrarea datelor
din declara{ialdeclaraliile tip pe proprie rispundere in registrul comerfului.

PENTRU ACESTE MOTIVE
iN cowlrTrrlr LEGrr

DISPI-INE

Admite cererea de inregistrare a$a cum a fost formulatd de asociat unic pOpA ANA-MARIA
gi, in consecinfd:

Autotizeazd, constituirea gi dispune inmatricularea in registrul comerfului a MED FAM pOpA
ANA-MARIA S.R.L., in urmitoarele condilii:

Sediul social este in Sat Preajb4 Comuna Malu Mare, Strada Nufdrului, Nr. 26, Judet Dolj
Fonduri de comer{/puncte de lucru:

1. PUNCT DE LUCRU - MunicipiulCraiova, Strada CONSTANTIN GHERGHINA. Nr. 62. Judet
Dolj;

Domeniulprincipal de activitater grupa CAEN:
862 - Activitati de asisten{i medicald ambulatorie gi stomatologicd

Activitate principal6:
8622 - Activit5ti de asistenfd medicald specializatd

Activiteti secundare conform articolului 6 din actul constitutiv/actul modificator depus la



Medic titular 

Dr.Popa Ana-Maria 

Activit ăţi autorizate: 

Medieină  de familie 

Responsabil 
. 	 _ 

DIRECTOR EXECUTIV, 
DR. LUDMII E‘Dirmr-A-DrrT 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  DOLJ 
REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR MEDICALE 
PARTEA a II a 

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE 

societatea MED  FAM POPA ANA-MARIA S.R.L. 
cu nr.de  inmatriculare 

in Registrul 
Unic al Cabinetelor Mec 

1.06.2019 
cu sediul in  CRAIOVA,  str. Constantin Gherghina,  nr.62, jud. Dolj  

Număr cabinete 	 1 

le, 

_  - 
Legea 629 / 2001,   Art .12 ş i 12' - Cabinetele medicale sunt obligate s ă  l'ntocmească  ş i să  transmită  situatiile stabilite prin norme ale Ministerului S ănătăţii ş i Familiei, privind starea de s ănătate şi demografică  a populaţiei Titularul este obligat s ă  comunice D.S.P. Dolj orice modific ări survenite în activit ăţile autorizate, denumirea şi adresa cabinetului . 



MINISTERUL SĂNĂTĂŢ II 
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  DOLJ 

AUTORIZAŢ IE SANITARĂ  DE FUNCŢ IONARE 
in baza Referatului de evaluare 

La cererea Popa Ana-Maria 	 , Tn calitate de 

Administrator 	 , al MED FAM POPA ANA-MARIA SRL 

cod fiscal/CUI 	 lj 	, 

Tnregistrată  su 	 aţlei 

prezentate ş i a evalu ă rii obiectivului 	 de familie 

din localitatea Craiov. 	 hina 	, nr. 62 	, 

bl. 	, sc. 
de către Dr. M 	 eferatul de evaluare nr 

352 	 entă rilor sanitare in 

vigoare R 

1226/20 

pentru obie 

situat in Craio 

avănd ca obiect d 	 medicală  specializată  

structura funcţională  Cab 
Sală  tratamente 
Sală  aşteptare 
Punct de sterilizare 
Depozit materiale de cur ăţenie 
Două  grupuri sanitare 

DIRECTORPEXECUTIV, ! / 	,.., 

	

Dr. Lud ' 	runariu 
Notă : 

 

Titularul autoriza ţiei este obligat: 	le 	
- 

41e,'7,  
----..,,,,-- 

- să  anun ţe 1n scris schimbarea autoriza ţiei sanitare de func ţionare 1n cazul modific ă ri1In structura func ţional ă  a 

unităţii sau a condi ţiilor de igien ă  asigurate la data autoriz ă rii; 

- să  aplice ş i să  respecte normele de igien ă  ş i sănătate publică  1n vigoare. 
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