
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125149/28.01.2005 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Stelea T. Mariana, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual dr. Stelea T. Mariana 

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

26.09.2019; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.152333/2019, raportul nr.154189/2019 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.157051/2019 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125149/28.01.2005 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Stelea T. Mariana, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual dr. Stelea T. Mariana; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, art.108, art.155 alin.5 lit.c, 
art.354 şi art.355 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;  

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

HOTĂRĂŞTE: 

 
   Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125149/28.01.2005 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Stelea T. Mariana, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual dr. Stelea T. Mariana, având ca obiect 
exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 24,15 mp., 
situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, bl.N1b, ap.2, pentru o perioadă 
de 7 ani, 4 luni şi 15 zile, începând de la data 03.10.2019,  până la data 
17.02.2026. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.125149/2005. 

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 Stelea T. Mariana vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

        INIŢIATOR,   AVIZAT, 
           PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 



 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                          Se aprobă, 
Nr.152333/05.09.2019                                                                                           Primar ,                                   
                                                                                                                         Mihail GENOIU   
                                                                                                              
                                                
                                              
                           
                                        Referat de aprobare 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125149/28.01.2005 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Stelea T. Mariana medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Stelea T. Mariana 
 
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004, privind concesionarea 
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, a fost încheiat contractul de concesiune 
nr.125149/28.012005 cu Stelea T. Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Stelea T. Mariana, pentru spaţiul medical în suprafaţă de 24,15 mp, situat în Craiova, str. Calea 
Bucureşti, bl. N1b, ap.2, aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, pentru o durată  de 
14 ani şi 9 luni, respectiv de la 03.01.2005 până la 02.10.2019. 
 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 7 ani , 4 luni şi 15 zile. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere solicitarea doamnei Stelea T. Mariana de prelungire 
a contractului de concesiune nr.125149/28.01.2006, în conformitate cu pct.3.2. din prezentul 
contract, precum şi 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, se impune prelungirea prezentului contract de concesiune, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Stelea T. Mariana, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Stelea T. Mariana, ce are ca obiect exploatarea spaţiului cu 
destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 24,15 mp, situat în Craiova, str. Calea Bucureşti bl. 
N1b, ap.2, pentru o perioadă egală cu jumătate din durata sa iniţială, respectiv cu 7 ani, 4 luni şi 15 
zile, de la 03.10.2019 până la 17.02.2026. 
 
 
                                                             Director Executiv,                                                                               
                                                         Cristian  Ionuţ GÂLEA 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici   
Nr.154189/09.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                   
                   SE APROBĂ, 
                                                                                                                          PRIMAR 
                          MIHAIL GENOIU 

 
 
RAPORT  

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125149/28.01.2005 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Stelea T. Mariana, medic titular al Cabinet Medical 
Individual Dr. Stelea T. Mariana 
  

 
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.125149/28.01.2005 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Stelea T. Mariana, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Stelea T. Mariana, pentru spaţiul cu destinaţia de 
cabinet medical în suprafaţă de 24,15 mp, situat în Craiova, str. Calea Bucureşti  bl.N1b, ap.2, 
aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova. 
 Durata acestui contract este de 14 ani şi 9 luni, începând de la data 03.01.2005 până la 
02.10.2019.  
 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", Stelea T. Mariana, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Stelea T. Mariana în calitate de concesionar, poate 
beneficia de prelungirea duratei contractului de concesiune cu perioada de 7 ani, 4 luni şi 15 zile. 
 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.146518/27.08.         
2019, d-na Stelea T. Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Stelea T. 
Mariana, 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., 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 574238 din data 17.09.1999. 
 Menţionăm că redevenţa datorată în baza contractului de concesiune nr. 
nr.125149/28.01.2005 a fost achitată în termen. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere pct.3.2. din contractul de concesiune 
nr.125149/03.01.2005, 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.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 Consiliului Local al Municipiului Craiova:                                  
  - Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125149/28.01.2005 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Stelea T. Mariana, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Stelea T. Mariana, având ca obiect exploatarea pentru spaţiul cu 
destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 24,15 mp, situat în Craiova, str. Calea Bucureşti  
bl.N1b, ap.2, judeţul Dolj, pentru o perioadă de 7 ani, 4 luni şi 15 zile, începând de la data 
03.10.2019  până la data 17.02.2026.    
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.125149/28.01.2005, 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,                                          Ptr. Şef Serviciu,                                                                 
                         Cristian Ionuţ GÂLEA                                       Victor Costache                  

                                                                                                                                                    
 

                                                                                          
 

   
               

                              Întocmit, 
                         cons. Daniela Radu      
   

        

                  

                 

                          
         

          



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.157051/12.10.2019 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având in vedere: 
− Referatul de aprobare nr. 152333/05.09.2019; 
− Raportul nr.154189/09.09.2019 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmarire 

Contracte, Agenti Economici, 
− Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea spaţiilor cu destinaţia de 

cabinete medicale, Hotărârea Consiliului Local nr.238/2004, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006 , 

− Contractul de concesiune nr.125149/28.01.2005 – pct.3.2; 
 -    Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 -  Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 
 

    - Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125149/28.01.2005 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Stelea T. Mariana, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Stelea T. Mariana, având ca obiect exploatarea pentru spaţiul cu 
destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 24,15 mp, situat în Craiova, str. Calea Bucureşti  
bl.N1b, ap.2, judeţul Dolj, pentru o perioadă de 7 ani, 4 luni şi 15 zile, începând de la data 
03.10.2019  până la data 17.02.2026.    
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.125149/28.01.2005, 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,            Întocmit, 
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CONTRACT DE CONCESIUNE 

Nr. Ş 1 .din  2- 2  	2,00-( 

" - ci1iată  în Craiova, 
medic titular al CABINETULUI MEDICAL v 	1J.K. I t.LiA 1. MARIANA, cu sediul social în Craiova, str. Calea Bucure şti 

bl. Nlb, ap. 2 inregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale partea I sub nr. 574238 din 
17.09.1999, cod fiscal 2591130163241, având contul R084RNCB2670000052330001 deschis la BCR Suc. Patria, 

in calitate de concesionar, 
au convenit să  incheie prezentul contract de concesiune. 
2. Obiectul contractului de concesiune 
2.1. Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea spa ţiului (bunul imobil) in care funcţionează  Cabinetul Medical Individual Dr. Stelea T. Mariana, situat in Craiova, str. Calea Bucure şti bl. N1b, ap. 2, format din 10 incăperi in suprafaţă  totală  de 65 M

2
, conform schi ţei spaţiului (anexa nr. 1). 

1. Părţile contractante 
1.1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul in Craiova 

str. A. I. Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, reprezentat prin ec. Antonie Solomon, având func ţia de Primar, in calitate de concedent, 
ş i 
1 2 RTFT V A •-r liN 134 A 1\T 

2.2. Spaţiul este concesionat impreună  cu titularul Cabinetului Medical Individual Dr. 
Dogaru Carmen Adriana conform acordului de voin ţă  privind impărţirea timpului de folosin ţă  a spaţiului (anexa nr. 2). 

2.3. Suprafaţa care face obiectul prezentului contract de concesiune este de 24,15 m2 , calculată  conform anexei nr. 3. 
2.4. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baz ă  de proces-verbal care va constitui anexa nr. 4 la contractul de concesiune. 
2.5. Este interzis ă  subconcesionarea in tot sau în parte, unei ter ţe persoane, a spa ţiului care face obiectul prezentului contract de concesiune. 
3. Termenul 
3.1. Durata concesiunii este de 14 ani şi 9 luni, incepând cu data de 03.01.2005. 
3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad ă  egală  cu cel mult jumătate din durata sa ini ţială, astfel incât durata intregului contract s ă  nu depăşească  49 de ani. 
4. Redevenţa 
4.1. Redevenţa este de 1 euro/m2/an in primii 5 ani. 
4.2. După  primii 5 ani nivelul minim al redeventei se va stabili 

de la preţul pieţei, sub care redeven ţa nu poate fi acceptat ă . După  redevenţei va fi prevăzut intr-un act adi ţional semnat de ambele părţi co 4.3. Plata redeven ţei se face prin conturile: 
- contul concedentului şkr R095TREZ29121220207)000a, 

Municipiului Craiova; 

- contul concesionarului nr R084RNCB2670000052330001, 
Patria 

de concedent, pornind 
negociere cuantumul 

ntractante . 

deschis la Trezoreria 

deschis la BCR Suc. 



4.4. Pentru primii 5 ani, ?nceplnd din anul 2Q05, plata redevenlei se va face in primul
trimestru al anului respectiv. Ulterior, termenul de plata a redevenfei se va stabili prin act
adilional.

4.5. Neplata redevenlei in termenul prevlzut la pct. 4.4 dA dreptul concedentului sE
pretindd penalitEli ?n cuantum de 0,25o/a din valoarea acesteia pe zi de intirziere.

4.7. Neplata redevenlei pentru o perioadb de un an duce la rezilierea contractului.
5. Drepturile p64ilor
5. 1. Drepturile concesionarului
5.1.1. Concesionarul are dreptul de a exploata ?n mod direct, pe riscul gi pe

r[spunderea sa, bunul imobil care face obiectul prezentului contract de concesiune.
5.2. Drepturile concedentului
5.2.1. Concedentul are dreptul s[ inspecteze bunul imobil concesionat, s[ verifice

stadiul de realizare a investiliilor, precum gi modul in care este satisf6cut interesul public prin
realizarea activitAfi sau serviciului public, verificdnd respectarea obligaliilor asumate de
concesionar.

5.2.2. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului qi in
urmitoarele conditii:

6. Obligaliile pd4ilor
6. 1. Obligaliile concesionarului
6.1.1. Concesionarul este obligat si asigure exploatarea eficace in regim de

continuitate qi de permanen![ a bunului imobil care face obiectul concesiunii.
6.1.2. Concesionarul este obligat sa pllteasca redevenla.
6-1.3. Concesionarul are obligalia de a restitui bunul concesionat, dupl expirarea

contractului de concesiune, in deplind proprietate, liber de orice sarcin6, inclusiv investifile
realizate, cel pu{in in condiliile ?n care a fost preluat, in caz contrar urmind sd suporte
contravaloarea daunelor produse.

6.I.4. Concesionarul poate investi in bunul imobil concesionat sau poate realiza lucrdri
de modernizare a acestuia numai cu acordul concedentului.

6.1.5. in termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune
concesionarul este obligat s[ depun[, cu titlu de garanlie, o sumd de 800.000 lei, reprezentdnd
o coti-parte din suma datorati concedentului cu titlu de redevenli pentru primul an de
activitate.

6.1.6. La incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere la
termen, excluzAnd fo4a majorl gi cazul fortuit, concesionarul este obligat sb asigure
continuitatea prest[rii activitefi sau serviciului public, in condiliile stipulate ?n contract, pind
la preluarea acesteia de c[tre concedent.

6.1.7.In cazul in care concesionarul sesizeaz[ existenla sau posibilitatea existen{ei unei
cauze de naturd sl conduc[ la imposibilitatea realizlrii activitefi sau serviciului public, va
notifica de indatd acest fapt concedentului, in vederea luirii mdsurilor ce se impun pentru
asigurarea continuitdlii activit[1ii sau serviciului public. "

6.1.8. Concesionarul are obliga{ia de a onora anumite solicitari ale Ministerului
S6n6t5!ii, specifice sistemului sanitar (efectuare de girzi, acordare de asistenli medicali de
specialitate anumitor categorii de pacienli etc), care vor fi reglementate prin ordin al
ministrului slndt6lii.

6.2. Abfigfiiile concedentului
6.2.1. Concedentul este obligat sl nu il tulbure pe concesionar in exerciliul drepturilor

rezultate din prezentul contract de concesiune.



6.2.2. Concedentul nu are dreptul s5 modifice in mod unilateral contractul de
concesiune, in afar[ de cazurile prevdzute expres de lege ryi de prezentul contract.

6.2.3. Concedentul este obligat s6 notifice concesionarului aparilia oriciror imprejuriri
de naturi sI adue[ atingere drepturilor concesionarului, dacd are cunoqtinla despre aceasta.

7. Modificarea contractului
7.1. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementar[ a prezentului contract

de concesiune, cu notificarea prealabil[ a concesionarului, din motive exceplionale legate de
interesul nalional sau local, dupd caz.

7.2.1. in cazul in care modificarea unilateral[ a contractului de concesiune ii aduce un
prejudiciu, concesionarul are dreptul s[ primeascd in mod prompt o desp6gubire adecvatd gi

efectivl.
7.2.2. tn car de dezacord intre concedent gi concesionar cu privire la valoarea

despdgubirii, aceasta va fi stabiliti de instanla judecdtoreascd competentd.
7 2.3. Dezacordul dintre concedent gi concesionar cu privire la despdgubiri nu poate sd

constituie un temei pentru concesionar care si conducd la sustragerea de la obligaliile sale
contractuale.

8. tncetarea contractului de concesiune
8. 1. Prezentul contract de concesiune inceteaza ?n urmdtoarele situagii:
a) la expirarea duratei stabilite in prezentul contrac! daci plrtile nu convin in scris

prelungirea acestuia, ?n condiliile legii;
b) in cazul in care interesul na{ional sau local o impune, prin denunlarea unilaterald de

cbtre concedent, cu plata unei desplgubiri juste $ prealabile in sarcina concedentului;
c) in cazul nerespectdrii obligaliilor contractuale de c6tre concesionar, prin reziliere

unilaterall de cdtre concedent, cu plata unei despdgubiri in sarcina concesionarului;
d) in cazul nerespectlrii obliga{iilor contractuale de cltre concedent, prin rezilierea

unilaterald a contractului de cdtre concesionar, cu plata de desplgubiri in sarcina
concedentului;

e) ta disparifia, dintr-o eauzd de fo4n majorl, a bunului concesio*at sau in cazul
imposibilitelii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunfare, ftrd plata unei
desp[gubiri;

f) schimbarea destinaliei spaliilor dupi concesionare atrage rezilierea de drept a
contrastului de concesiune;

g) concesionarul poate denunla unilateral contractul de concesiune pentru motive
personale, notificind concedentul cu 60 de zile inainte de data denun$rii;

h) in cazul ?n care titularul cabinetului medical nu mai desfbqoartr activitate medical4.
9. Rispunderea contractuald
9.1. Nerespectarea de citre pd(ile contractante a obligaliilor cuprinse in prezentul

contract de concesiune atrage raspunderea contractuali a p[rfii ?n culpl.
10. Forla major[

. 10 1. Nici una dintre par{ile contractante nu rdspundd de neexecutarea la termen gi/sau

de executarea in mod necorespunzator, total sau parfial, a oriclrei obligalii care ii revine ?n

baza prezentului contract de concesiune, daci neexecutarea sau executarea necorespunzatoare
a obligaliei respective a fost cauzatdde forla majorl, astfel cum este definiti ?n lege.

10.2. Partea care invoci fo4a majorl este obligat[ si notifice celeilalte p[r!i, in termen
de ...... (zile, ore) de la producerea evenimentului, gi s[ ia toate m[zurile posibile in vederea
limiterii consecin{elor lui.



/ 	Concedent, 
JUL LOCAL 
PIULUI CRAIOVA 

Secretar, 

jr. Nicoleta Mi ţa 
Z/■ 

ciMon 

Concesionar, 

10.3. Dacă  in termen de 	 (zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu 
incetează, părţile au dreptul să  işi notifice Incetarea de plin drept a prezentului contract de 
concesiune fără  ca vreuna dintre ele s ă  pretindă  daune-interese. 

11. Notificări 
11.1. in accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresat ă  de una dintre acestea 

celeilalte este valabil indeplinită  dacă  va fi transmisă  la adresatsediul prevăzut in prezentul 
contract de concesiune. 

11.2. in cazul in care notificarea se face pe cale po ştală, ea va fi transmisă  prin 
scrisoare recomandat ă  cu confirmare de primire şi se consideră  primită  de destinatar la data 
menţionată  de oficiul po ştal primitor pe aceast ă  confirmare. 

11.3. Dacă  notificarea se trimite prin telex sau prin fax, ea se considera primita in 
prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediat ă . 

11.4. Notificările verbale nu se iau in considerare. 
12. Litigii 
12.1. in cazul in care rezolvarea nein ţelegerilor nu este posibil ă  pe cale amiabil ă, ele 

vor fi supuse spre soluţionare instanţei competente. 
13. Clauze finale 
13.1. Orice modificare a prezentului contract de concesiune se face numai prin act 

adiţional semnat de ambele p ărţi contractante. 
13.2. Prezentul contract de concesiune, impreun ă  cu anexele 1  -  4, care fac parte 

integrantă  din cuprinsul sau, reprezint ă  voinţa părţilor şi inlătură  orice alta inţelegere verbal ă  
dintre acestea, anterioară  sau ulterioară  Incheierii lui. 

13.3. Prezentul contract de concesiune a fost incheiat in 2 exemplare. 

Director Dir. Patrimoniu, 

Ing 

Şef Ser*iu A D.P.P , 

ing. Silvia Nănău 

Vizat 	galitate, 



/MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Urmărţ e ontracte, Agenţi Economici 
	2017 

ACT ADITIONAL Nr.212017 
la contractul de concesiune nr.125149 din 28.01.2005 

intre 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. A. I. Cuza nr. 7, cod 

fiscal 4417214, reprezentat prin Primarul Municipiului Crainva în calitate cle concedent si 

STELEA T. MARIANA (domiciliată  in Craiova, 	 ludeţul Dolj, 
ledic titular al CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. STELEA T. MARIANA, cu 
str. Calea Bucure şti, bl.N1b, ap.2, inregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, 

partea I sub num ărul 574238 din 17.09.1999, cod fiscal 2591130163241 având contul 
R084RNCB2670000052330001 deschis la BCR Suc. Patria, in calitate de concesionar, 

in conformitate cu prevederile H.C.L.nr.199/26.05.2016, precum ş i cu prevederile H.C.L.nr.238/27.12.2004 
modificată  prin H.C.L.nr.85/27.02.2006 s-a incheiat prezentul act adi ţional la contractul de concesiune 
nr.125149/28.01.2006. 

Art.I. Se modifică  pct.4.1.din contract, ş i in mod corespunzător art.I din actul adi ţional nr.1/2016 la contract, 
care va avea urm ătorul conţinut: 

4.1.Redeven ţa este de 14,70 lei/mp/lun ă, incepând cu 01.06.2016. 
4.1.1.Redeven ţa anuală  este in surnă  de 4.260,00 lei (355,00 lei/lun ă). 
4.1.2. Redeven ţa aferentă  perioadei 01.06.2016-31.12.2016 este in sum ă  de 2.485,00 lei, cu termen de plată  

până  la 30.09.2017. 
Art.II. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr.125149/28.01.2005 r ămân neschimbate. 
Art.III. Prezentul act adi ţional devine parte integrant ă  a contractului de concesiune nr.125149/28.01.2005, 

fiind întocmit in 2 (dou ă) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractant ă . 

	

Concedent, 	 Concesionar, 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 	 STELEA T. MARIANA 

medic titular al 
Pt. PRIINI-AZ 	 CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. 

VICEP1D4AR 	 STELEA T. MARIANA 
MIHAIL,GENOIU 

/„."6■Zi._, 
+3• 41 .4z 

t4a7-4Z, 

. Vizat, 	 Zo 
Direcţia 	liu, 	Control Financiar-Preventiv, 
Director E)1 	iv, 	 Director Executi 

Cristian Ionu ţ 	LEA 	 LuCia ŞTEFAN 

Vizat pentru legalitate, 
Direcţia Jur/14:11că , 

cons.jur.Isal 	CERU 



Preşedhi 
, 

Prof. Dr. TUDOR,f4D T9 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

Colegiul Medicilor DoIj Timbru See _  - 

  

CERTIFICAT DE MEMBRU 

nr. 8936 din data de 24.10.2017 

Titular:  S ILLEA MARIANA 

Titluri det,inute: 

• C.N.P. ata naşterli: 	 .7.od unic de identificare (C.U.I.M): 2791473783 

• Formarea medicală  de bază: promoţia 1986, atestată  prin titluI de calificare seria/nr. C / 417 eliberat de 
• UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MEDICINĂ . 

Specia  tăti: 
MEDICINĂ  DE FAMILIE 

Grad profesional: 
Primar 

Studii Complementare: 

Data depunerii jurământului: 01.09.2006 

• 

Notă: A 	anual constimie o componentă  a Certificandui de membru, caretrebide s ă  insoţească  pagina principală  a acesmia. 

L.S. 



COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

Colegiul Medicilor Dolj Tirnb-fi Sec 

AN'Ţ IZ ANUAL, 
privind exercitarea profesiei de medic 

din data de 28.11.2018 

Titular:  STELEA MARIANA 

C.U.I.M.: ertificat de membru  nr. 60330 din data de 28.11.2018 

Prin prezenta se certifică  faptul că  tituland are dreptul de a profesa ca medic, astfel: 

Specialităt,i Medicale 

Specialitate: MED1CINĂ  DE FAM1LIE Grad profesional: Priniar 
Drept de practic ă: Drpnt 

asigurare: sei 
alabilitate aviz• 0: 

Xotal 
1. TituIarui are dreptul să  practice profesia conform prevederdor de mai sus nurnai in specialit ătile in care este avizat şi numailn intervalul de timp pentru care exist ă  avizul anual 

Avizarea se face anual. pe baza asigurării de răspundere eivil ă  pentru gre şeli 1n activitatea profesional ă, valabil ă  pentru anul respectiv 

If.£411,1  t 	riv' 

(I) deent de (iberă  pmeneă  in specialitatea avizară  îu baza căruia Mularul poate, potrivit preQ ătirii pentru care dc ţine un titlu profesional. să  desfăsoare activit ăti medicale in sistemul public de s ănatate sau/si în sistemul privat, fic ca angajat. fie ea persoan ă  fizică  independernă  pe bază  dc contract. Tituland .poate Infiinta, în conditide 1egii. cabineue) de practic ă  medica1ă . 
(2) -  drept de penetică  ntpravegheatd in aetivitatea de ntedk rezident, numai în unit ăţile sanitare acreditate, îst condi ţide Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind orgatiizieasi finan ţarea reziden ţiatului, aprobată  prin Legea nr. 1.03/2012, cu complet ările ulterioare, si ale Ordinultn Ministerului S ănătătii Publice şi al ministrului educatiei, cereet ăxii si tineretului nr. 1141/1386/2007 privind rrindul de efectuare a preg ă tirii prin rezidentiat în specialităţ ile prevăzute de NomencIatortil specialit ăţ itor 

medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru re ţeaua. de asisten ţă  medicală. cu rnodific ărde i completările ulterioare. 
(3) drept de practică  supraveghentă ln baza căruia tituland îşi poate deSfăsura activitatea numai în cabinete medicale individualc, sub indrumarea unui medic cu drept 

ctC liberă  practică , îcc func ţie de specialitatea in care a fost confirmat medic rezident, în condi ţiile Ordonan ţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finan ţarea reliden ţiatul ui. aprobat ă  prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare. 

Pres, 

Prof. Dar. VICikr 

Notă : Ăvizul anual constituie o component ă  a certificatului d 	 ..oţeaseă  pagina prineipal ă  a acestuia. 

L.S. 



Polita Seria G Nr 000192678 

ASIGURA EA 
Emisă  de S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. 

Agen ţia: CRAIOVA 

Adresa: 

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

Telefon / fax: 

0251.410 430/ 0251.410 433 
Agent / Broker: TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE Utilizator: Transilvania Broker Web Craiova 

1--2_,1  inloculeste polita seria G, nr. - 0 Reinnoieste polita seria G, nr. - 
Asigurat: (nume. prenume/denumire, CNP/cod fiscal, nr. OfReg Com., adresa, felefon, fax) 
STELEA MARIANA, 

Dolj, i 	 id. DJ, CRAIOVA, 
, 

Contractant: (denur- ' --  
telefon, fax) STELEA MARIANA 

Dolj 	 Jud. DJ, CRAIOVA, 

Obiectul de activitate / Specificul activitatii i profesia exercitată : 
SANATATE / MEDIC DE FAMILIE 

Acoperire teritorial ă l Adresa de desfasurare a activităţ ii: 
ROMANIA 

Tipul răspunderii Limita de raspundere asigurată  prin poliţă  Fransiză  pe eveniment 
Pe intreaga perioad ă  de 

asigurare 
Pe fiecare eveniment 

Raspundere civila 
profesionala 

Personal medical (Malpraxis) 	' 

12.000 EUR 12.000 EUR 

Clauza daune rnorale Sublimita: 1.200 EUR _ 
Prima de asigurare: 12 EUR 

Modalitatea de plata 
l'Z Integral 

__., 
1...J ln rate, astfel: 

, Mentiuni speciale: 

Perioada de asigurare: 12 luni de la 01/01/2019 pana la 31/1212019 

La prezenta se anexeaza urmatoarele documente care fac parte integrant ă  din poliţă : 
Conditii Generale, Conditii specifice, Cerere , Chestionar 

Altele: 

Prezenta oolit ă  a fost intocmită  la data cle 1911112018 in 2 exemplare, av ănd aceeasi valabilitate juridic ă . 
Am primit un exemplar original al contractului de asigurare si prin 
plata primei de asigurare prev ăzută  in prezenta Polită  de 
asigurarelAnexă  Ia, aceasta, declar că  sunt de acord cu fncheierea 
contractului de asigurare in aceste condi ţ ii. Declar că  am luat la 
cunostinţă  despre faptul că  Societatea de Asigurare Reasigurare 
City Insurance S.A., in confonnitate cu prevederile legale in vigoare, 
colectează  si prelucrează  date cu caracter personal; scopurile 
preiucrăril, temelul juridic al prelucrărli, durata prelucrării, destinatarti 
datelor cu caracter personal colectate, drepturile individuale,  
modalită lile de exercitare a drepturilor precum si informaţ iile legate 
de scopul secundar ai procesă rii fiindu-mi prezentate in cuprinsul 
Ofertei de asigurare, parte integrantă  a contractului de asigurare. 

CONTRACTANT ( ASIGURAT 
(nume, prenume, semnatura) 

STELEA MARIANA 

L.S. 

INTERMEDIAR 
(nume, prenume, semnatura 

emitent) 
TRANSILVANIA BROKER DE 

ASIGURARE 

ASIGURATOR . 

(nume, prenume, semnatura 
emitent) 

Societateade Asigurare - 
Reasigurare CITY INSURANCE 

Ş ,A. 

..7-:-:GUR--.N4? 

fl:•‘: 	C 	Y . 	 al : j 	
— 
,--, l 'IJINU' 

`N,s-b 
\,T: 

Socielate administrată  in sistem dualist, cu sediul social in str. Emanoil Ponimbaru, 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://vvvvw.cityinsurance.ro ; e-mail: office@cityinsurance.ro;  Autorizată  de Autoritatea de Supraveghere Financiar ă , RA-008/10.04.2003; CUI:10392742; Reg.Com.nr.J40/31501998; Capital social subscris 
si varsat: 93.284.350 LEI: Num ăr de fnregistrare tn Registrul de Eviden ţă  a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal. 4110; Cod LEI: 
3157000DZXPVCVWEOS19 

Rox, O din 2 rr 2n-it2 
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.. 
1VIINISTERULRF?NANŢEÎ,OR PUBLICE 

AGENTIA NAŢIONALĂ  DE ADIIIINISTRARE FISCALA 
CERTIFICAT DE iNREGISTRARE FISCAL Ă  _ 

Seria A Nf 0 r)  OR‘30 
uenuffarenvume şl preriume: 
CABINET MEDICAL INDIVIDUAL STELEA T. MAFIIANA 

CNP 
Domi4 

Codul de Inregistrare fiseal ă  (C.I.F.): 	201 02641 
00000000000000000000093108 6197 „, 01.01.2007 Data atribuirii (C.I.r.): 

Data eliberăribţ\ °1  ' °1 '2°°7  

Cod M.F.P. 14.11..20.99/2 	

Se utilizează  1ncepând cu 01.01.2007 

Emiteru 



MINISTERUL SĂNĂTĂTII 
DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  DOL3 

AUTORIZAŢ IE SANITARĂ  DE FUNCŢ IONARE 
în baza Referatului de evaluare 

Reprezentant 	 , ai  CMIDR.STELEA  MARIANA 
cod fiscal/CUI 201(02641 	, cu  sediul  in  Cralova,str.Calea Bucure ş ti,nr.127,b1.N1b,ap.2,Dolj , 
înregistrată  sub nr. 	11359 	din 	27.09.2017 	, in urma examin ă rii documenta ţ iei 
prezentate si a evaluă rii obiectivului Cabinet medical - medicin ă  de familie 

din localitatea Craiova 	 , str. Calea Bucureş ti 	 , nr. 127 , 
bl,  Nib 	, sc. 	 ,  ap. 2 	, sectorijude ţ  Dolj 
de că tre Dr.Meitzer Adriana- medic prim.epide:niblog 	care a Tntocmit Referatul de evaluare nr 
449 	ch- 09.10.2017 	a  rezultat c 	diptir c prevederite reglementărilor sanitare in 
vigoare Respectarea legsia9ei sanitare  in  vigcwe. 

in baza Legii nr. 	95 	din 	2006 	ş i a 
Ord.MS133812007,Ord.MS122612012,Ord.MS153120C3Q .d,1S961/2016 se  acordă : 

AUTORIZAŢ IE  SANITARĂ  DE FUNCr" -  71E 
nr.  1912 din  10.10.2017 

pentru obiectvul Cabitlet 

situat in Cralova; Calea Buc:ufe şti, 127, Nt, 2, Dglj 
avănd ca obiect de activita'le (cod CAEN) 8822- Activa ă ii•d asistenţă  medical ă  specializată . 

structura func ţiona!ă  
Cabinet  consulta ţH 
- Sală  asteptare 
- Sal ă  tratamente 
- Punct  sterilizare 
- 2 Grupuri sanitare 

Dr. Ludrnila  Prunariu 
Notă : 
Titularul autoriza lel este  obligat: 
- să  anunte  7ri scrS schimbarea autoriza ţiei sanbre delL,F%uutld. ţ e Tr) cazui modifică rii în structura functicnal ă  a unitătii sau a condi ţiflor de igien ă 	ciata 
- să  aplice ş i să  respecte  norrnele de- ige.n ă  ş i sănătaie guigkă tn  vigoare 

La cererea Stelea Mariana 	 , în calitate de 

-N4 



Denumire/Nume ş i prerkume: 
CABINET MEDICAL INDIVIDUAL STELEA T. MARIANA 

CNP : 
Domic 

ROMÂNIA 
MINISTERUL FINANTELOR PUBUCE 

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISC 
CERTIFICAT PE 1NREGISTRARE FISCAL Ă  

eria A Nr., 82G 3O 

Endtent 

000000000000000000000931086197 

Co 	1i..29l2 

Codul de Inregistrare fiseal ă  (C.I.F.): 	20102641 

Data atribuirli (C.I.E): 01.01.2007 
I\  Data eliberăril: 01 '01 2007 

Se utilizează  1ncepând cu 01.01.2007 

ar;" 
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