
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006 

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

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

31.10.2019; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.172560/2019, raportul nr.175854/2019 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.176233/2019 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bogdanschi Mariana, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual dr. Bogdanschi 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.34216/19.05.2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bogdanschi Mariana, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Bogdanschi Mariana, având ca 
obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 28,18 
mp., situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica 
Brazda lui Novac), pentru o perioadă de 6 ani, 8 luni şi 15 zile, începând de la data 
01.11.2019,  până la data 15.07.2026. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.34216/2006. 

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Bogdanschi 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 
Nr.172560/07.10.2019                                                                                         SE APROBĂ, 
                                                                                                                                  PRIMAR 
                           MIHAIL GENOIU 
 
                                    
 
                                      Referat de aprobare 
    la Proiectul de Hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.34216/19.05.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bogdanschi Mariana, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.  Bogdanschi 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.34216/19.05.2006 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bogdanschi Mariana, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bogdanschi Mariana, pentru spaţiul cu destinaţia de 
cabinet medical în suprafaţă de 28,18 mp, situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 
(Micropoliclinica Brazda lui Novac), aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova. 
 Durata acestui contract este de 13 ani şi 5 luni, începând de la data 01.06.2006 până la 
30.10.2019. 
 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", Bogdanschi Mariana, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Bogdanschi Mariana, în calitate de concesionar, poate beneficia 
de prelungirea duratei contractului de concesiune cu perioada de 6 ani, 8 luni şi 15 zile. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere solicitarea doamnei Bogdanschi Mariana, de 
prelungire a contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006, în conformitate cu pct.3.2. şi  pct.13.1. 
din prezentul contract, precum şi art.108, art.129, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.6, lit.b, 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 contractului de 
concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bogdanschi Mariana, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bogdanschi Mariana, ce are ca obiect exploatarea 
spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 28,18 m, situat în Craiova, str. 1 Decembrie 
1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), pentru o perioadă egală cu jumătate din durata sa 
iniţială, respectiv cu 6 ani, 8 luni şi 15 zile, începând de la data 01.11.2019 până la data 15.07.2026. 
 
 
                                                         Director Executiv,                                                                               
                                                     Cristian  Ionuţ GÂLEA                                                   



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici   
Nr.175854/10.10.2019                             
                                                                                                                                                                                                                      
                   SE APROBĂ, 
                                                                                                                          PRIMAR 
                        MIHAIL GENOIU 

 
 
 
RAPORT  

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bogdanschi Mariana, medic titular al Cabinet Medical 
Individual Dr. Bogdanschi 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.34216/19.05.2006 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bogdanschi Mariana, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bogdanschi Mariana pentru spaţiul cu 
destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 28,18 mp, situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, 
nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova. 
 Durata acestui contract este de 13 ani şi 5 luni, începând de la data 01.06.2006 până la 
30.10.2019.  
 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", Bogdanschi Mariana, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bogdanschi Mariana, în calitate de concesionar, 
poate beneficia de prelungirea duratei contractului de concesiune cu perioada de 6 ani, 8 luni şi 
15 zile. 
 Menţionăm că redevenţa aferentă folosirii spaţiului a fost achitată în termen. 

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.158049/16.09.2019, d-na 
Bogdanschi Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bogdanschi Mariana,  
solicită prelungirea contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006, în conformitate cu pct.3.2. 
din contract, depunând în acest sens următoarele documente: copie C.I., Certificatul de membru 
al Colegiului Medicilor din România nr.9898/2017, 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 580454/30.06.2003.                                   
 Faţă de cele prezentate, având în vedere pct.3.2. din contractul de concesiune 
nr.34216/19.05.2006, prevederile Hotărârii de Guvern nr.884/2004 privind concesionarea unor 
spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, Hotărârea Consiliului Local nr.238/2004, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006, precum şi, în conformitate cu art.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 :  
  - Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bogdanschi Mariana, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Bogdanschi Mariana,  având ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia 
de cabinet medical, în suprafaţă de 28,18 mp, situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 
(Micropoliclinica Brazda lui Novac), pentru o perioadă de 6 ani, 8 luni şi 15 zile, începând de la  
data 01.11.2019  până la data 15.07.2026.   
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006, conform punctului mai sus 
menţionat. 
  - Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.238/2004 şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2006. 
 

 
 

                      Director Executiv,                                          Pt. Şef Serviciu,                                                                 
                         Cristian Ionuţ GÂLEA                                 Victor COSTACHE                 

                                                                                                                                                    
 

 

 

 

                                                                                              
               

                        
                 

                          
         

          



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.176233/10.10.2019 
 
 
 

RAPORT  
 

 Având in vedere: 
− Referatul de aprobare nr. 172560/07.10.2019; 
− Raportul nr.175854/10.10.2019 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 , 

 -    Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 -  Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 
 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 
 

propunerea privind supunerea, spre aprobare, Consiliului Local al Municipiului Craiova : 
 - Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Bogdanschi Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual 
Dr. Bogdanschi Mariana,  având ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, în 
suprafaţă de 28,18 mp, situat în Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui 
Novac), pentru o perioadă de 6 ani, 8 luni şi 15 zile, începând de la  data 01.11.2019  până la data 
15.07.2026.   
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare a 
contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006, conform punctului mai sus menţionat. 
  - Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.238/2004 şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2006. 
 
 
 
           Director Executiv,            Întocmit, 
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Titutar:  BOGDANSCHI MARIANA 

' Titluri deţinute: 

C.N.P./data na ş terii 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

Colegiul Medicilor Dolj Ilmbru Se 

CERTIFICAT DE MEMBRU 

nr. 9898 din data de 06.11.2017 

)d unic de identificare 	2791474787 

For,marea medicală  de bază : promo ţia 1979, atestat ă  prin titlul de calificare seria/nr. 
 -  / 344599 eliberat de UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MEDICINĂ . 

MEDICINA GENERALA ADUL Ţ I 	 Grad profesional:  
Primar 

Stgdii Complementare:  
ECHOGRAFIE• 

Data depunerii jurământului: 01.09.2006 

Preşedinte, 

Prof. Dr. TUDOR UDIRISTOIU 	
L,S 

Notă: Avizul anual constituie o component ă  a certificatulă i de membru. 



COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

Colegiul Medicilor Dolj Timbru Set 

AVIZ ANUAL 
privind exercitarea profesiei de medic 

din data de 04.12.2018 

Titular:  BOGDANSCHI MARIANA 

. tificat de membru nr. 9898 din data de 06.11.2017 
Prin prezenta se certifică  faptul că  titularul are dreptul de a profesa ca medic, astfel: 

Specialitate:MEDICINĂ  GENERALĂ  ADULŢI Grad profesional: Primar 
Drept de practică : Drept de liberă  practică  (1) 
Polită  asigurare: seria - nr 8111037181 incheiată  la ERGO Asigurari S.A. 
Valabilitate aviz: 01.01.2019 - 31.12.2019 

• I. Titularul are dreptul s ă  practice profesia conform prevederilor de mai sus munai in specialit ăţ ile 1n care este avizat şi numai in intervalul de timp pentru care exista 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 , valabil ă  pentru anul respectiv 

Men ţiuni privind dreptul de pructic ă z 
(I) drept de liberă  practică  în specialitatea avizată  în baza căruia titularul poate, potrivit preg ătirii pentru care de ţine un titlu profesional, să  desfăşoare activit ăţ i :rnedicale in sistemul public de sănătate sau/ şi în sistemul,privat, fie ca angajat, fie ca persoan ă  fizic ă  independentă  pe bază  de contract. Titularul poate l'nf ă in ţa, tn .condi ţi ă le legii, cabinet(e) de practic ă  medicală . 

, (2) drept de practi,că  supravegheată  in activitatea de medic rezident, numai în unit ăţ ile sanitare acreditate, in condi ţiile Ordonan ţei Guvernului nr. 18/2009 priv ă ncl organizarea finan ţarea reziden ţiatului, aprobată  prin Legea nr. 103/2012. cu complet ările ulterioare, ş i ale Ordinului Ministerului S ănatăţ ii Publice ş i al ministrului educa ţiei, cercetării ş i tineretului nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a preg ătirii prin reziden ţiat in specialităţ ile prevăzute de Nornenclatorul specialit ăţ ilor medicale, medico-dentare ş i farmaceutice pentru re ţeaua de asisten ţă  medicala, cu modific ările şă  completările ulterioare. 
: (3) drept de practică  supravegheată  in baza c ăruia titularul isi poate desfăsura activitatea numai in cabinete medicale individuale, sub indrumarea unui medic cu drept 

de tiberă  practică  in,fune ţie de specialitatea in care a fost confirmat medic rezident, 1n condi ţăile Ordonan ţei Guvemului nr, 18/2009 privind org ăudzarea si finan ţarea 4,4 

r.eziden ţiatului, aprobată  prin Legea nr. 103/2012, cu complet ările ulterioare. 

Preşedinte, 

Prof. Dr. VIORELA EN 'ACHESCU 
	

L S 
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ERGO Asigură ri S.A., 

Asigurat : BOGDANRri-11 RAARIARIA 

C.N.P. / C.U.I.: 
	  email: 	 

Adresa/Sediul Dolj, CRAIOVA, str. NICOLAE IORGA nr. 2 bl. A40 sc. 2 ap. 4 
legal: 
Contractant CMI DR.BOGDANSCHI MARIANA 
C.N.P. / C.U.I 

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

POLIŢA NUMĂRUL 8111037181 emisă  în data de 23.11.2018 12:15 
in baza condl ţIllor de asigurare cod RCPM si Tri schlmbul pl ţtt primei de asigurare, 

SoCietateautorizata de Autoritatea de Supraveghere Finaniara 

Nr. inregistrare Registrul Asiguratodlor RA -059, Cod operator date personale 5844 
Nr. inregstrare RegIstrul Comertului: 140/8893/2007, CIF 21697068 
IdentlfIcator unic la nivel european: ROONRC.J40/8893/2007 
Capital social: 26.721.810 RON, Cod LEI: 529900YST7L2SWPOWAl2 
Cod•IBAN: R069PNNB000102489265R001 	• 

' Cont desehis la Credit Europe Bank (Romanla) S.A. - Sucursala Municipfulul Bucuresti 

ERGO 
ERGO Asigurari S.A. 
Sos. Bunuresa  - Plnlonil nr. 1A 
Cladirea A, etaj 4, unitatea 4A 
Sector 1, Bucuresti 

Tel.+40 31 224 86 00 
Fax +40 31 224 86 88 
ergo@ergo.ro  
www.ergo.ro  

Adresa/Sediu 
legal: 

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

L Specialităţ i medicale: - 

                          

                          

                          

Valabilitate asigurare: de 01.01.2019, ora 00:00  
Limita răspunderii: pe eveniment: 12.000 EUR 

— 	  

Sublimită  daune morale pe eveniment; 5.000 EUR 
Franş iză : 	

0  
Prima de asigurare: 	 13 EUR 

MENŢIUNI SPECIALE: 

                   

   

pănă  la: 31.12.2019, ora 24:00 

    

       

       

   

tri agregat: 12.000 EUR 

       

                   

   

in agregat: 5.000 EUR 

        

           

                   

                   

                   

                   

Tn azul "in care medicul este rezident,răspunderjJ profesional ă  este valabilă  pentru activitatea medical ă  din domeniul specialită tii de confirmare, desfăsurată  cu respectarea limitelor de competent ă  medical ă  corespunză toare nivelului de formare al anului de preg ătire În care se afl ă . 

SCADENŢA RATE: 

Rata 1: 13,00 EUR/31.12.2018 

Pagina 1 din 4 

Ultimele 2 pagini contin o informare in conformitate cu 
Regulamentul UE privind protectia generala a datelor(GDpR) 
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DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  DOLJ 
REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR MEDICALE 

PARTEA I 

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE 

Cabinetul 	: Dr. BOGDANSCHI C. MARIANA 	 forma de organizare  individual  
este inregistrat in Registrul Umc al Cabinetelor Medicale sub num ărul de identificare 	580454 data 	30.06.2003 

Adresa - Cod 1100 Localitatea 	Craiova 	Strada 	1 Decembrie 1918(  Cocos ) Nr. 	 8 

   

Medic titular 
(imputernicit) 	Dr. BOGDANSCHI C. IVIARIANA 	 cod personal Activită ti 
autorizate 	 Medicină  de familie 

... 	 ,,, 	 ..... • 

D JLE—C T 0 R , 
Dr. Constantin SCOBICA 

M40ţtima), 

Respopsabil 
Registrul Unic al abinetelor Medicale, 

Dr. Elena ŞELEA 

Legea 629 / 2001, Art. 12 şi 12 - Cabinetele medicale sunt obligate s ă  intocmească  şi să  transmită  situatiile stabilite prin norme aJe Ministerului Sănăt ătii ş i Familiei, privind stare,a de sănătate şi clemografică  a populatiei. Titularul este obligat s ă  comunice D.S.P. Dolj orice modific ări survenite în activit ătile autorizate, denumirea şi adresa cabinetului effleinaesseffireesums~~. 	  

Bl. 	 Sc. 	Ap. 	- 



CONTRACT DE CONCESIUNE 
Nr. 34216 din .19.05.2006 

1. Părţ ile contractante 
1.1. CONSILik. Ţ 1 	 CRAIOVA, cu sediul in Craiova 

str. A. 1. Cuza nr. "7, cuo isca 	I r 1 reprezentat prin cc. Antonie Solomon, având func ţia 
de Primar, in cal itatc dc conceden 

ş i 
1.2. BOGDANSCIII MARIANA (domiciliat ă  in Cralova, 

medic titular al CABINETULUI MEDICAL 
INDIVIDUAL DR. BOGDANSCHI MARIANA, cu sediul social in Craiova, str. 1 Decembrie 
1918 nr. 14 (Micropolichnica Brazda lui Novac), inregistrat 1 Rei.tni1 iinic 1 cabinetelor 
medicale partea I sub nr. 580 ,154 din 30.06.2003, cod fiscal nd contul 
R046RNCB01378020539830001 tiechis la BUR Suc„ L ăpu ş  Craiova, 

in calitate iceittice.ţ;mnat- 
au converrit s ă  ncec prezeritut 	rac uc cu nccsiunc. 
2, Obiectul coutracur1ut de,conccsiune 
2.1. Obiectul contractului dc concesiune rl constituie exploatarea spa ţiului (bunul 

imobil) in carc func ţioncaz ă  i Cabinetu! Medical Individual Dr. Bogdanschi Mariana, situat in 
Craiova, str. 1 Decembrie 1918 nr. 14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), cu regim de 
inălţime Pii, format din 53 inc ăperi in suprafaţă  total ă  de 708,1 m2 , confotin schiţei spaţiului 
(anexa nr. 1.) 

2.2 Din supratata tulahi ehi ă . [1:ularului prczentului contract de concesiune Î revine o 
cotă  - parte de28,18 ni, astrel: 8,31 rn 2  reprezint ă  cota parte din suprafa ţa de 16,61 m2  a 
cabinetului medical, folosit sistent de tur ă  icontratură  conform acordului de voinţă  (Anexa 
nr. 2a), iar 19,87 m 2  reprezinta cota indiviz ă  din spaţ ille comune (hol, săli de aşteptare, grupuri 
sanitare etc.) imp ărţ ilă  conform Anex.ei nr. 2b. 

2.3. Predarea -primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baz ă  de proces-verbal 
care va constitui anexa nr. 3 la contractul de concesitme. 

2.4. Este interzis ă  subconcestonarea in tot sau în parte, unei ter ţe persoane, a spa ţiului 
care face obiect . til pre5,:entului contruci de concestunc. 

3. Termertul 
3.1. Durata concesiunii estc tic 13 ant si 5 luni, incep ănd de la data 01.06.2006. 
3.2. Contractul de conccsiune poate ft prelungit pentru o perioad ă  egală  cu cel mult 

jumătate din durata sa initial ă , astfel incat durata intregnlui contract s ă  nu depăşească  49 de 
ani. 

4. Redeven ţa 
4.1. Redeven ţa este de I cur(.0,93 2 /att in primii 5 ant. 
4.2. Dup ă  prirnii 5 ani iivclui minim al redeventei,se v -a stabili de concedent, pomind 

de la pre ţul pietei, sub care re(kvn ţ a iiu poate fi. acceptat ă . După  negociere cuantumul 
redevenţei va fi prevăzut intr-un act atli ţ ional semnat de arnbele p ărţ i contractante. 

4.3. Plata redeventei se faee prin conturile: 
- contul concedentului nr R095TRE729121220207XXXXX, deschis la Trezoreria 

Municipiului Craiova: 
- contul concesionaridui nr R04 ,61ZNCI301378020539830001 deschis la BCR Suc. 

Lăpuş  Craiova 



4..4. llcntru il"i*rii ii a*i. ?rii;i:;;ind diri anul 2tj07,plata rcclcvcntrci se va face in primul

trimestru ai anulii rcsilccr.iy. l-jli.en*i', lcnncnul clc plata a redcven{ei se va stabili prin act

aditrional.
4.5. Pcntru lcclcven[a pcittiu anul 2006, plata sc va facc pAnd la data de 31.12'2006'

4.5. Ncplata rodcvcn{ci in tcrmcnul privlzut la pct. 4.4 dZL dreptul concedentului s[

pretind[ penalitSli in cuantum de 0.25 % thn valoarea acesteia pe zi de intArziere.
- 

4-.7 .Ncplata rcclcvcnfci pcntru o pcrioaril ilc un an clucc la rczilicrea contractului.

5. I)rcpturilc P64ikrr
5 .  I  l ) r ' ep tu i ' i l , '  r ' { ' ' l r i :  } i ( " ' : t : ' t : l ' )
5.1.1. ( l t ; l tcci, i l ; i i iului r l i i i  i i i , :1:t ir i  l ic a expioata in mocl <i ircct, pc r isCUl $i pe

rf,spunderea sa, bullii ir":'roilii c:ric i'iicc r;lticclul prczcntului c()ntract de concesiune'

5.2.  l ) reptur i lc  c t lnct " r j ( i i i  t r i i i i
5.2.1. gonci:dcptul arc ,Jr"cptui s[ inspoctczc bunul imtlbil concesionat, sf, verifice

stadiul de rcalizarc a invcsriliikrr, ;rrecum ;i rnoclul in care este satisfacut interesul public prin

reayzarca activir[tii sau scrviciuiui public, vcrificAnil rcspoctarca obligatriilor asumate de

concesionar.
5.2.Z.Verificarca sc va c{'cctua nunrai cu notificarca prealabilf, a concesionarului'

6. Obligatiilc Pdrl il*r
6.1. Obliga[i i le coticcsittnarr: lui
6.1.1 . Colccsi6narul e s1e obligat s[ asigure exploatarea eficace in regim de

continuitatc gi dc pcn-nancn{ii a irunului imobii carc facc obicctul concesiunii.

6.1.2. (lonccsiotarul cstc OLriigat s[ plf,tcasc[ rcdcventa.

6.1.3. (jonccsionarul arc obligalia dc a rcstitui bunul concesionat, dupl expirarea

contractului de conccsiunc, in dcplinf proprictate, liber dc orice sarcin5, inclusiv investifiile

rcalizate, cel pu{in in comlitiilc in carc a lbst prcluat, in caz contrar urmAnd sd suporte

conffavaloarea dauncltlt' pt'oclusc.
6.1.4.(lorrccsirx;ar*i p*aii:'iir,,,i.:st! ?n hr;nul irnobil conccsional sau poate tealiza lucrdri

de mOderniy.Ate AAcei,tLiia rl l t l lei r-i i ; a,-;uiriul Ctlni:cdcntulUi .

i.f.:. fn terrn,:;r rlc ixi.ic;,rilc ri.: la riara inchcierii contractului de concesiune

concesionarul cstc lrlrlip.at si. riept*[, ij"Li titlu e1c garan{ic, o suml dc 98 lei'

6.1.6. La ?nccrirczr c{)ilrrac{u};-ri ilc conccsiunc din alte cauze decat prin ajungere la

temen, excluzAncl fo4a majord li cazul lirtluit, concesionarul cste obligat sd asigure

.tn i*i u1ea pres6rii uitiuitail sau sciviciului public, in concliliilc stipulate ln contract, pana

la preluarea acesteia de cf,tre concedent.
6.I .7 .ln cazul ?n carc conccsionarul sesizcazl existenla sau posibilitatea existen{ei unei

cauze de natura si! conciueii la imposibilitatca rcaliz[rii activit[tii sau scrviciului public, va

notifica dc inciarh accsi i:lptr c<incoclcnl.ului, in vedcrea luf,rii rnhsurilor ce se impun pentru

asigurarca conl!iluit[1i i acl" i v i t[i ii sau s*l"v ir:i uiu i p';biic'

6.1.i3. (-tonce.gionitrui ;ire ohi;g,aiia dc a onora anumitc solicitari ale Ministerului

Sen[Utii, spcclficc sistelnului saniral {cl'ccruarc dc g[rzi" acorclarc de asisten{[ mcdicald de

,'p*i"fir"r.'anumitor categorii cir: pacicnli etc), care vor fi reglementate prin ordin al

ministrului sendti{ii.
6.2. Obligatiile conccdcnluiui
6.Z.l.goncccJcnirii csti: gi:iigai sil nri il tulbure pc conccsionar in exerciliul drepturilor

feZUl tatC d i t t  prcze I i i i r i  ' - i . , : t i , . r r - ' l  d t  i - ' r i : '  t - t  i ! ln( -

6.2.2. goncccir:ntLrl ilrj ar* ,Jrcplirl sX lno,Jil'icc ?n mod unilateral contractul de

concesiune, i1 aiarf, dc cagui'iic l,-r'ovAzLii{l {jx}ircs dc lege 9i dc prezentul contract'



6.2.3 " Conccdcntul cr;le uhligal si nolifice conccsionarului aparitria oricdror imprejurdri
de naturd s[ aduc[ atingcrc drcptur:ilor conccsionarului, daci are cunoq;tinfa despre aceasta.

7. Modi ficarca c()nlractillu i
7.1. Conccdcntu! pr;i.llc :nrldiflea utilateral partca rcglemcntarb aprezentului contract

de conccsiunc, cu nciiilcarca l;r"rili*i:i!:i:i coliccsicnarului, din motivc cxccp[ionale legate de
interesul na{ional sau ioc;rl, ilup:i r::iz.

7.2.1.In cazui in c;rrc r: i i i i i { ' i ia;ca L:r, i iatcraiA a contractului dc concesiune i i  aduce un
prejudiciu, conccsicr:arul ale d;:e1;l'i; s:i plirncascX in mod prompt o dcspdgubire adecvatd gi
efectiv[.

1.2.2. in caz. de clczacur:ci intrc concedent $i concesionar cu privire la valoarea
despdgubirii, accasta va fi stabiiitii dc instanla judcc[torcascd competcnt5.

7.2.3. f)ezacordui dintre concedcnt gi concesionar cu privire la despdgubiri nu poate sI
constituie un lcrnci pcntrli ron{il'sioilar caro s[ conducf, la sustragerca de la obligafiile sale
contractualc.

[i . incctarca cor ii.r':]cI r.ii u i r lc ct ;r'ri:rs i r-i nc
8.1. llrczci;tul corriraci iie .r*i;c,;siulic fncr.:leaza in umf,toarelc situatii:
a) ia expirarr:a duL'alci st;:biiitc in prezcnlul contract, daci pd4ile nu convin in scris

prelungirca acestuia, in coniiiliile lcgii;
b) in cazul in carc intcrcsul na[ional sau local o impune, prin dcnun{arca unilateral[ de

ef,tre concedent, cu plata unci dcsplgubirijuste gi prcalabilc in sarcina concedentului;
c) in cazul ncrcsrccl:lr"ii ohiii:,i,rliilor contractualc de cdtrc conccsionar, prin reziliere

unilaterall de cdlrc cor-r;i:rlcnl. :iri ti:rt:i ,;rrr:i dcspiigutriri in sarciner conccsionarului;
d) ?n cazr-rl ncrcsrircetXrii ohiig.a'i:ilor ct;ntractiiaic dc cf,tre concedent, prin rezilierea

unilateral[ a crintrar:Irtli.ri dr.: ciilit u(;!-ri-L'si{)irar, cn piata de desp[gubiri in sarcina
concedentului;

e) la disparilia, dintr t> cav't,5. tle fo4[ majorf,, a bunului concesionat sau in cazul
imposibilitdfii obicctivc a conccsionarului de a-l cxploata, prin renunfare, ffir[ plata unei
desplgubiri;

f) schimbarca dcstinalieri spa[iilor dupl concesionare atrage rezilierea de drept a
contractuiui dc ct l t ir :r- ' : ; i  i r '  r t

g) conccsi{in;}r'rii fxiatc Litlnulii;i uriilatural c;onlractul tlc conccsiunc pcntru motive
personale , notiljclricl concrdcnirii i:u {;{} ijc :,.ilc inaintc dc data denunff,r"ii,

h) in cazui ?n c;rrc r-itui:irui uahinct*lui licr,licaj nu mai dcslhgoard activitate medical5.
9. I{[sputidcr*a cr)!]iractual ;i
9.1. Ncrespoctaroa dc c[li:c pdr{iie contractantc a obligafiilor cuprinse in prezentul

contract de conccsiunc atrage raspundcrca contractuald a p54ii in culp5.
10. Itorta majorii
10.1. Nici una dintre piirlilc {:{iillraclanlc nu rf,spundc dc nccxccutarca la termen gi/sau

de executarca in *rilii ilcr:qli"osiilif;r;ii '.)i, 'rr.;liii sau pariial, a oric6rci obligatii care ii revine in
bazaprezentului coirtf;ut r-ie ii,'ilr-id.'!rrnt:, riaol i]c'Jxcc'Jlarca sau oxccularea necorespunzatoare
a obligaliei respcotivo a iirsr cauzaL6 dc i<ir1a majoril, asLl'cl cum csts definitd in lege.

I0.2.ltarLca carc invoch ior'ia majord cstc obligat6 s[ notifice celeilalte p[4i, in termen
de 48 ore de la producerea cvcnimcritului, 9i sX ia toate m[surile posibile in vederea limiterii
consecin{elor lui.

10.3. DacI in tennen de i5 zilc de la produccre evenimentul respectiv nu inceteazd,
p[rfile au dreptul s[ ipi notitic:c incclarca dc plin drept a prezcntului contract de concesiune
frrd ca vreuna dintrc clc :sil prcii;-iclI il:urll,-: irrtci'csc.

I

I
t



onccdent, 
L1UL LOCAL 

CR A IOV A 

ee 

Coneesionar, 

11.. Notiric ă ri 
11.1.. in acceptiunca p ărti ior cautractantc orice noti ficare adresat ă  de una dintre acestea 

eeleilalte este valabh indephnita dac ă  va fi transmis ă  ia adresa/sediul prev ăzut in prezentul 
contract de concesiune. 

11.2. in cazul îti eare notificarea se face pe calc po ş tală , ea va fi transmis ă  prin 
scrisoare recomandat ă  eu confirmare de primire ş i se consideră  primită  de destinatar la data 
mentionată  de oficiui po ştal primitor pc aceast ă  confitinarc. 

11..3. Dacă  notificarea se trimite prin telex sau prin fax ea se consider ă  primită  in 
prima zi lucratoarc dupa cca îu carc a ost expediat ă . 

11.4. Notit'icac vc; -13a1c au c tau în consiclerarc. 
12. Lit 
1 2. i Îii cazul tn carc rciolvarca ncintelegcrilor nu cstc posibil ă  pc cale amiabil ă , ele 

vor fi supuse spre solutionare instantei competente. 
13. Clauze finale 
13.1. Oriee modificare a prezentului contract de concesiune se face numai prin act 

aditional semnat dc ambelc p ărti contraetante. 
.2. Prczentul contract dc conccsiune, impreun. ă  cu ancxcle 1 - 3, care .fac parte 

integ anta diii cuprinsill sati, reprczint ă  vointa părtilor ş i ini ătură  oricc altă  intelegere verbal ă  
dintr nterioarLi sau uhcrioar ă  inchcicrii lui. 

;zentul contract de coacesiunc a lost inchciat in 2 exemplare. 

Director Dir. Patrimoniu, 
Ing. Ovidiu Vaiyhelie 

'Viză  contrc. 

Vizat f 
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