
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea contractului de concesiune nr.38411/23.05.2006  încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pîrşoi Cristiana, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Pîrşoi Cristiana 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2019; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.172565/2019, raportul nr.175847/2019  
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.176228/2019 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
modificarea contractului de concesiune nr. 38411/23.05.2006  încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Pîrşoi Cristiana, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Pîrşoi Cristiana; 
          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 coroborat cu art.6 lit.b, 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 modificarea contractului de concesiune nr. 38411/23.05.2006  încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pîrşoi Cristiana, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Pîrşoi Cristiana, în sensul înlocuirii formei de 
înregistrare a concesionarului din persoană fizică, Pîrşoi Cristiana, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr.Pîrşoi Cristiana, în persoană juridică, S.C. 
Centru Medical Dr. Cristiana Pîrşoi S.R.L., reprezentată legal prin Pîrşoi 
Cristiana. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a   contractului 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 şi S.C. Centru Medical Dr. 
Cristiana Pîrşoi S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR,             AVIZAT, 
PRIMAR,                SECRETAR GENERAL, 

Mihail GENOIU                  Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                              SE APROBĂ, 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                             PRIMAR     
Nr.172565/07.10.2019                                                                                    MIHAIL GENOIU   
                                                                                                              
                                                                     
   
 
 
                                         Referat de aprobare 
la Proiectul de Hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38411/23.05.2006, încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pîrşoi Cristiana, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Pîrşoi Cristiana    
   
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004, privind concesionarea spaţiilor cu 
destinaţia de cabinete medicale, a Hotărârii Consiliului Local nr.238/2004, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.85/2006, a fost încheiat contractul de concesiune nr.38411/23.05.2006, între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Pîrşoi Cristiana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Pîrşoi 
Cristiana, pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 20,37 mp, situat în Craiova, str. 
Horia nr. 5, aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova. 
 Durata acestui contract este de 15 ani, începând de la data de 01.06.2006 până la 31.05.2021. 
 Având în vedere faptul că doamna Pîrşoi Cristiana a înfiinţat societatea S.C. Centru Medical Dr. 
Cristiana Pîrşoi S.R.L., cu activitatea principală conform CAEN: 8621 - Activităţi de asistenţă medicală 
generală, la care este asociat majoritar şi administrator, prin adresa nr.164525/24.09.2019, solicită 
modificarea părţii contractante la contractul de concesiune nr.38411/23.05.2006, în sensul înlocuirii Pîrşoi 
Cristiana, medic titular al Cabinetului Medical individual Dr. Pîrşoi Cristiana cu S.C. Centru Medical Dr. 
Cristiana Pîrşoi  S.R.L., reprezentată legal prin Pîrşoi Cristiana, ca urmare a schimbării formei de 
înregistrare a cabinetului medical, din persoană fizică în persoană juridică. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere pct.13.1.din contractul de concesiune nr.38411/23.05.2006, 
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 prevederile 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, se impune modificarea părţii contractante la contractul de 
concesiune nr.38411/23.05.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pîrşoi Cristiana, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Pîrşoi Cristiana, în sensul înlocuirii formei de 
înregistrare a concesionarului, din persoană fizică - Pîrşoi Cristiana, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Pîrşoi Cristiana -   în persoană juridică - S.C. Centru Medical Dr. Cristiana Pîrşoi S.R.L., 
reprezentată legal prin Pîrşoi Cristiana”. 
 
 
                            Director Executiv,                                                                               
                                                        Cristian  Ionuţ GÂLEA 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici   
Nr.175847/10.10. 2019                                                                                                                                       
                                                                                                                       SE APROBĂ, 
                                                                                                                          PRIMAR, 

                                                  MIHAIL GENOIU  
 
 
 
                                                                  RAPORT 
privind modificarea contractului de concesiune nr.38411/23.05.2006 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Pîrşoi Cristiana, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Pîrşoi Cristiana    
   
  

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.38411/23.05.2006 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pîrşoi Cristiana, medic titular 
al Cabinetului Medical Individual Dr. Pîrşoi Cristiana, pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet 
medical în suprafaţă de 20,37 mp, situat în Craiova, str. Horia nr. 5, aparţinând domeniului privat 
al Municipiului Craiova. 
 Durata acestui contract este de 15 ani începând de la data de 01.06.2006, până la 31.05.2021, 
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, conform pct.3.2. din prezentul 
contract.  
 Având în vedere faptul că doamna dr. Pîrşoi Cristiana  a înfiinţat societatea S.C. Centru 
Medical Dr. Cristiana Pîrşoi S.R.L., cu activitatea principală conform CAEN: 8621 - Activităţi de 
asistenţă medicală generală, la care este asociat majoritar, prin adresa nr.164525/24.09.2019,  
solicită modificarea părţii contractante la contractul de concesiune nr.38411/23.05.2006, în sensul 
înlocuirii „Pîrşoi Cristiana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Pîrşoi Cristiana” 
cu „S.C. Centru Medical Dr. Cristiana Pîrşoi S.R.L.”, ca urmare a schimbării formei de înregistrare 
a cabinetului medical, din persoană fizică în persoană juridică. 
 În susţinerea celor solicitate, doamna Pîrşoi Cristiana a anexat la cerere următoarele 
documente în xerocopie: C.I., Certificat de Înregistrare seria B nr.3289830 din 22.03.2016, emis 
de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Actul Constitutiv, Certificat de membru al 
Colegiului Medicilor din România nr.26082/18.01.2018, Avizul Anual privind exercitarea 
profesiei de medic, Asigurarea de răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Înregistrare în 
Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea a II-a sub numărul T34460 din 05.04.2016, 
Certificat de Avizare a cabinetelor medicale cu personalitate juridică nr.74/24.03.2016 emis de 
Colegiul Medicilor Dolj, contractul de concesiune nr.38411/23.05.2006.                                                                              
 Organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale este reglementată prin Ordonanţa de 
Guvern nr.124/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Astfel, conform acestui act normativ, cabinetul medical este unitatea cu sau fără 



personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală 
umană preventivă, şi, în conformitate cu art.3 alin.2 “Medicul poate schimba oricând forma de 
exercitare a profesiei, cu înştiintarea autorităţii care a avizat înfiinţarea şi înregistrarea cabinetului 
medical“. 
 Prin art.15 din Ordonanţa de Guvern nr.124/1998, sunt stabilite condiţiile pe care trebuie să 
le îndeplinească unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică ce se înfiinţează potrivit 
prevederilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările 
ulterioare. 
 Calitatea de concesionar, potrivit art.3 alin.3, din Hotărârii de Guvern nr.884/2004, o poate 
avea medicul titular al cabinetului sau cel delegat de medicii asociaţi, care funcţionează în spaţiul 
ce face obiectul concesionării, aceştia având drept de preferinţă faţă de alţi medici. 
 Menţionăm că redevenţa aferentă folosirii spaţiului a fost achitată în termen. 
 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 Ordonanţa de Guvern nr.124/1998, 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 : 

– Modificarea părţii contractante la contractul de concesiune nr.38411/23.05.2006, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pîrşoi Cristiana, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Pîrşoi Cristiana, în sensul înlocuirii „Pîrşoi Cristiana, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Pîrşoi Cristiana” cu „S.C. Centru Medical Dr. Cristiana Pîrşoi S.R.L., 
reprezentată legal prin Pîrşoi Cristiana”, ca urmare a schimbării formei de înregistrare a 
cabinetului medical, din persoană fizică în persoană juridică. 

– Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.38411/23.05.2006, 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.176228/10.10.2019 
 
 
 
 
                                                                   RAPORT 
 
 
 Având în vedere: 
 
 - Referat de aprobare nr. 172565/07.10.2019; 
 -Raportul nr.175847/10.10.2019 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmarire Contracte, 
Agenti Economici, 
 -Conform prevederilor H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de 
cabinete medicale, 
 - Potrivit HCL nr. 238/2004 si HCL nr. 85/2006, 
 -Conform  Ordonanţei de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ 
 -Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 
 
    
                                                         AVIZAM FAVORABIL 
 
 

propunerea privind supunerea, spre aprobare, Consiliului Local al Municipiului Craiova : 
 

– Modificarea părţii contractante la contractul de concesiune nr.38411/23.05.2006, încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pîrşoi Cristiana, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Pîrşoi Cristiana, în sensul înlocuirii „Pîrşoi Cristiana, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Pîrşoi Cristiana” cu „S.C. Centru 
Medical Dr. Cristiana Pîrşoi S.R.L., reprezentată legal prin Pîrşoi Cristiana”, ca urmare a 
schimbării formei de înregistrare a cabinetului medical, din persoană fizică în persoană 
juridică. 

– Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare 
a contractului de concesiune nr.38411/23.05.2006, 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, 
          Ovidiu Mischianu                                                 cons. jur. Nicoleta Bedelici 
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DIRECTOR, 

_ _ 	 _ _ 

Seria B Nr. 3289830 

Nr. de ordine în registrul comertului: 116/632/18.03.2016 

Data eliberarii: 

2 2, MAR. 2016 
Oa 

ROMÂNIA 
MINISTERUL JUSTITIEI 

OFICIUL NAŢ IONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 

_ OFICIUL REGISTRIILUI COMERŢLILUI 
— 

EYE PE LĂNGĂ  TRIBUNALUL Dolj 	  

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE 
Firmă : CENTRU MEDICAL DR. CRISTIANA PiRSOI SRL 
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Activitatea,principală : 8621 - Activităţi de asistenţă  medicală  generală  

Cod Unic delinregistrare: 	35827923 
	

din data de: 	18.03.2016 



„,•■•■•■•••■•,,, 

ACT CONSTITUTIV 
AL SOCIETĂTII COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  

” CENTRU NIEDICAL DR. CRISTIANA PIRŞOI" 

Asociati: 

CRISTIANA PiRŞOI, cet ăţenia română, domiciliată  in 

- 

ENIANUELA PIRSOI. cet?I'tenin rnmân ă  rinmirs;lint 

;misă  de 

;misă  de 

Cap. I. Denumire, forma juridic ă , sediul sociaI si durata societ ăţ ii 
Art. 1.1 Forma juridică . Societatea este cu r ăspundere limitată  cu doi asociaţi, persoană  

juridică  română, care I ş i desfăşoară  activitatea In conformitate cu legile române şi statutul societ ăţ ii. 
Modificarea formei juridice se realizeaz ă  prin hotărâri ale adunării generale a asocia ţilor, cu 
respectarea condi ţiilor ş i formalităţilor prevăzute de lege. Societatea este titular ă  de drepturi ş i 
obligaţii şi răspunde faţă  de terţi cu Intreg patrimoniul. 

Art. 1.2 Denumirea. Denumirea societăţii este " CENTRU MEDICAL DR. CRISTIANA 
PiRŞOI " S.R.L. 

in cuprinsul prezentului contract, societatea comercial ă  " CENTRU MEDICAL DR. 
CRISTIANA PiRŞOI " S.R.L. este denumită  generic "societate". 

in o-rice scrisoare sau publica ţie emanând de la societate, denumirea va fi urmat ă  de cuvintele 
"societate cu răspundere limitată" sau de iniţialele "S.R.L.", sediul societăţii 	numărul de 
Inmatriculare din Registrul Comer ţului, capitalul social ş i cOdul fiscal. 

Art. 1.3 Societatea comercial ă  " CENTRU MEDICAL DR. CRISTIANA PiR ŞOI " 
S.R.L. este persoană  juridică  română, având forma juridic ă  de societate comercial ă  cu răspundere 
limitată . 

Societatea dobânde şte personalitate juridic ă  de la data Inmatriculării 1n Registrul Comer ţului. 
Art. 1.4 Sediul societ ăţii este ln: 
Craiova, str. Horia nr. 5, jud. Dolj 
Societatea va putea s ă-şi schimbe sediul, s ă  deschidă  filiale cu personalitate juridic ă , 

sucursale, reprezentan ţe, agenţii ş i alte asemenea unit ăţi fără  personalitate juridic ă, la alte adrese ş i 1n alte localităţ i din România şi alte state, cu respectarea prevederilor legale. 
Filialele sunt societăţ i comerciale cu personalitate juridic ă  şi se Inflin ţează  intr-una dintre 

Formele de societate şi vor avea regimul juridic al formei de societate 1n care s-au constituit. 
Sucursalele sunt dezmembr ăminte fără  personalitate juridic ă  ale societ ăţ ilor comerciale ş i se inmatriculează  inainte de Inceperea activit ăţii lor in Registrul Comerţului din jude ţul in care vor 

func ţ iona. 
Dacă  sucursala se Infiin ţează  1n acelasi jude ţ  

acelasi registru al comer ţului insă  ca Inmatriculare ind 
Regimul juridic .al sucursalei se aplic ă  oricărui 

c ăruia societatea care îI inflin ţează  îi atribuie statut de 
Art. 1.5 Durata de func ţionare a societ ăţ ii 

înmatriculării 1n Registrul Comer ţului. 

. ■".H p. 1 1. 

cu societatea fondatoare, ea va 1nmatricula in 
ependent ă . 
alt sediu secundar indiferent de denumirea lui, 

sucursal ă . 
este nedeterminat ă , cu incepere de la data 

8621 Activit ăţ i de asisten ţă  medical ă  general ă  



\,
\.,"Pe masura dezvoltarii activitatii, societatea isi propune realizarea si a altor activitati secundar>1'"",

precum:

721 | Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
8610 Activit[1i de asistenfd spitaliceasci
8621 Activitali de asistenti medicali generald (cu respectarea O.G. l24llggg)
8622 Activit[lideasistenfimedicali specializatd (curespectarea O.G. l14llggg)
8623 Activitdli de asistenli stomatologici (cu respectarea o.G. lz4llggg\
8690 Alte activitdf referitoare la s[ndtatea uman6

Cap. III. Capitalul social

Art. 6. Capitalul social subscris gi v[rsat al societIfii este de 200 lei, reprezentdnd aport in
nume-rar, fiind impirlit intr-un numdr de 20 de^pdrfi sociale, cu o valoare nominali de l0 lei 7 parte
sociald, aparfinAnd asociatei CRISTIAI\IA, PIR$OI in cot6 de 90yo, respectiv' fS,perli ,o"iul",
prequm qi asociatului EMAIT{UELA PIR$OI; in cota de l$nlo, respectiv Z iu+i sociale; avand cote
proportionale din beneficii gi pierderi.

Att.T.Reducerea capitalului social poate fi fticutil motivat, pan6la limita impusa de legiuitor,
dar nu mai devreme de doud luni din ziua ln care hotarArea adunerii generale a asocialilor, de
reducere a acestuia a fost publicatEin Monitorul Oficial.

Art. 8. Majorarea sau reducerea capitalului social se poate face pe baza hotdrdrii adun[rii
generale a asociafiilo-t, .?,, votul majoritafii. pdrfilor sociale, potrivit cu lnteresele societ6fii gi in
concordan{E cu prevederile legale. ,

Majorarea capitalului social poate fi fbcuta din beneficiile societaJii sau din alte aporturi, car^
pot fi, total sau pa4ial, in numerar sau/qi ln naturd.

Art 9. Daci mdrirea capitalului social se va face prin aport in nahu6, adunarea generala
extraordinard va numi unul sau mai mulli experfi care igi vor da aviztrl asupra evalg6rii acestuia,
mlrirea capitalului hotdrindu-se numai dupd depunerea raportului cle expertiz6, cu care ocazie se vor
szabili 9i pd4ile sociale ce se vor emite in schimb pe nu*ele asociatului iau asocialilor ce l-au clepr.rs.

r\rt. 10. Bunurile in naturl aduse in societate 
"u 

oport,'intrd in proprietatea acesteia. Aportul
la capitalul social nu este purtdtor de dob6nzi. :i.

Art.ll. Transflerul sau cesiunea de pdr[i sociale intre plrli sau cdtre terfi, sunt permise r'rmai
ctr acordul expres al majorit[1ii pirrtilor sociale conform prevecleiilor legale. r\socialii ari un drc,,t tle
preemliune la transferul sau cesiunea de pdrti sociale.

z\rt '12' Vloditlcriri le de reparti l ie a capitalrrlui social intrc prir! i sau carr.e tcr{i ir 'pl ici i

.  . . : . . .  i .  : r ' . . r r t i r . - r , - : r  l ) . r l l r i 0 i  ; . i , . i l r i r :  1 ; :  u . t l r :  : , u e r i , i : i q ) i t i i i t .  r l ;  t  P r , . , i i l i l ; l i L t t . i t  l r . ; r r , . i l , ; i l t l r  ( r r t  l r l t , , i t
i r l  trrr t l i : ;poz-itr i i  tcstarnetltare legalc) si i  hotlrascir:



- tie, plata pd4ilor sociale cdtre succesori, conform ultimului bilanf aprobat qi o clatd cu
aceasta redimensionarea corespunzitoare a capitalului social, cu respectarea'prevecleriior clin legea
3l/1990 modificati.

- fie, admiterea succesorilor ca asociati, la cererea acestora, cu dobdndirea drepturilor de
succesiune gi respectarea prevederilor din Legea nr.3 l/1990 modificati.

Cap. IV. Conducerea qi administrarea societifii

Art. 14. conducerea societitii este rearizati de c[tre adunarea
func{iona conform Legii 3ll1990 modificatil gi prezentului statut.

generalE a asocialilor ce va

Adunarea decide prin votul in majoritate al pdrfilor sociale. Modificarea actului constitutiv se
realizeazl prin votul majoritAlii pdrlilor sociale.

Art.15. Adunarea generald a asociafilor are urmitoarele prerogative principale:
- a) aprobi bilanful qi repartizeazi beneficiul net;
- b) desemneazd eventualii administratori gi cenzori, ii revoca gi ii descarc6 de

activitate;
- c) decide urmdrirea eventualilor administratori gi cenzori pentru daune pricinuite societdfii,

desemnind persoana insErcinatd s6 o exercite:
- d) aprob[ skuctura organizatorici, numdrul de posturi gi nivelul salariilor, coordonareapersonalului;
- e) decide cu privire la modificarea, fuziunea, dizolvarea gi lichidarea societ6|ii;- f; modificd statutul;
Adunarea generald extraordinarl a asociaJilor are atributiile prevfuute de lege.
Convocarea adundrilor- generale ordinare qi extraordinare se va face de c6tre administrator,prin scrisoare recomandat6 expediati cu cel putin 10 zile inainte de data tineriiadrrndrii, precum gi lasolicitarea asociafilor in condifiile impuse de lege.
Prin excepfie, convocarEa este valabili daci toli asociatii au luat la cunoqtin{6 qi au semnatconvocatorul privind adunarea generald cu cel pu{in 3 zile tnainie de data fixata
Art'16. Administratorul este obligatia si convoace adunarea general6 a societ6{ii la sediul

socijrl cel putin odat[ pe an, sau ori de cite ori este necesar. 
Ev'rvrsrs

Art.17. Administrarea societdfii se va face de c6tre CRISTIANA fingOt 9i EMANUELAPjl$ol' cu drepturi depline in angajare" qi t"pr.".ot*"u.o"ietiitii in relaliile cu terfii indeplinind qi
obligativitatea depunerii garanfiilor conform actului constitutiv sau hot6rf,rii adun6rii ieneral".Mandaful de administrare este pe o duratii de 99 de ani.

-- Art'18' Administratorii pot face toate operatiunile cerute.pentru ducerea h fndeplinire abbiectului societdlii, fiind obligati a lua parte la toate ua*erit" societafii, la consiliile de asociafie, nu'au 
dreptul de a-qi substitui alte persoane, in caz c[ to.tuqi o fac, rasiund solidar .u o."rlu-prn,*eventualele daune produse societdfii..

r\rt'19' obligafiile qi rispunderile administratorilor sunt reglementate cle dispozi;iilereferitoare la mandat qi de cele speciale prevdzute de Legea nr.3ll1990 modificata.
Art. 20. Administratorii sunt rispunzdtori fhp cle societate pentru:
- a) realitatea vdrs[mintelor efectuate cle asociafi;
- b) existenfa reald a dividentelor pldtite;
- c) existenfa registrelor cerute de lege gi corecta lor finere;- d) stricta indeplinire a hotar0rilor adunirii generale, a indatoririlor pe care legea, contractultle societate gi prezentul statut le impun.
r\rt' 21' Adunarea generali a asociafilor stabilegte in raport tle activitate salariulitt l ttr inistratorLrltt i  1i celorlalf i angajafi ai societ[[ i i . r\dministratorul este imp'ternicit s.i se srrbstituie

; , , 1 r ' t l i l  l l  r l , , l r , \ 1 . ; r l i '  i n  r l { . i } l } . ; f t 1  r t t : f i , , 1 . i r ; .

'  r l i  I  . ' . i r t i . l L l l  r L -  - ; i t i r -  , , , . t , , , 1 1 r

confbrnr prcvederi lor legale .
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Cap. V. Evidenfa contabiltr 9i bilanful

r : - l  i ) i  l ,  i i , ;  l l t  , - ,  r , , t , , i - ' 1 , ,  1 - r i , ; l L i l r l t j i c  , ,  , , a i  r t . r i , ,

' J i , .

1.b

Art' 23' Exerciliul economico-financiar incepe la I ianuarie gi se incheie la 3l decembrie alflecirui an. Primul exercigiu incepe la data constituiril societlfii.
Art'24' Societatea va line evidenla contabild lunar, pe acte gi fapte de comerf, va intocmianual bilanful qi contul de beneficii gi pierderi, avtnd in vedere prevederile legale gi normelernetodologice elaborate de Ministerul Finanfelor.
Art'25' Bilanful contabil anual gi contul de beneficii gi pierderi se inscriu in RegistrulComerfului gi se dau publicitilii.
Art'26' Din beneficiile societalii se va refine in fiecare an cel pufin 5% pentru formareafbndului de rezervd, pantr ce acesta va atinge cel pufin a cincea parte din .ufitutut social, fond care,dup6 aceea, va fi completat, ori de c6te ori, va scadea sub acest cuantum.
Lrt' 27 ' Participarea la profit gi pierderi a asociafilor se va face propor{ional cu p[rfile socialesubscrise 9i depuse de fiecare la constituirea capitalului social, .,, e*cep1il-pierderilor produse prinfrauda de oricare dinte pdrfi.
Art' 28' itt raportutile cu terfii, societatea este entitate distinctii de persoana asociafilor, ins€nsul ca, orice creditor particular, poate s6-gi exercite drepturile numai asupra beneficiilorasocia{ilor dupd bilanful social pi in nici un caz asupra societitii.

Cap. VI. Modificarea formei juridice:
fuziunea, divizarea, dizolvarea, lichidarea

'Art' 29' in situalia in care interesele societ[tii o impun, asociafii pot hot6ri in adunareagenerala, fuziunea s9-ciefafli cl una sau mai multe rori"tag comerciale, .u rirp".tarea prevederilorLegii nr.3ll1990 modificat5" gi celorlalte acte normative indecente.
Fuziunea fu,jt,ui:*"u 

:: hotdrdqte de ctrhe fiecare societate in parte in conditiile stabilitepentru modificarea actului constitutiv al societifii.
Fuziunea se face prin absorbirea unei societdti de citre altd societate sau prin contopirea adoud sau mai multe societali pentru a alcdtui o societate nou6.
Divizarea se face prin impdrtirea intregului patrimoniu al unei societati, care iqi inceteaz6existenfa,intre doud sau mai multe societ6fi existente sau care iau astfel fiinla. 

-

Fuziunea sau divizarea are ca efict dizolvarea fhra fichid are a societ{ii care igi inceteazo,existenta qi transmiterea universa_16 a patrimoniului sau rat" ro.i";";r*;;cietdfile'beneficiare instarea in care se grsegte la data tuziunii sau divizirii in schimbuL 
"triuJiil;;;itrrt 

,", J. pt4i
??,"#ii::,i::::t:l"uire.asociafii 

care inceteazi fi eventual a unei sumb in bani care nu poate depneiI uyo dlnvaloarea nominali a actiunilor sau a pl4ilor sociale atribuite.
Aclministratorii societa;il* ;;* purtiripa la fuziune sau divizare intocmesc proiectul clefirziune sau divizare in forma qi cu cerinfele Legii 3l/lgg0 moaincaiali*"a obligali a indepliniprocedurile prevdzute de aceasta.
Art. 30. Dizolvarea societdfiiare loc in urmdtoarele condilii:- a) trecereatimpului stabilit pentru durata societdfii;
- b) imposibiritatea realizdrii obiectului de activitaiej
- c) declararea nulitalii societilii;
- d) hotlrdrea adundrii generale in condigiile legii;
- e) hotdrirea tribunalului, la cererea oricdrui asociat, pentrumotive temeinice, precyplneinfelegerile grave dintre asociali care impiedicd funclionarea societrlii;- l) cleschiderea proccdurii l ichiclari i.f udiciare;

. ' )  
" l l ; ;  r _ : 1 t r , , f  i ) 1 . r ' r , i . ; r r f . .  r 1 , , 1 , , , , , , , , r r r  : t i , l 1 l l  , . . n n . : l i t r i i r , . , . i !  , r , , . i  , i ; i y 1 1 .
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t i i n t r c  a s o c i a i i  t r i b u n a l u l  v a 1;Lrtea dispune , prin inchcicre, ct 'cctuare a consul t i r r i i



Societatea -cu răspundere limitată  se dizolvă  In cazul: pierderii unei jum ătăţ i din capitalul sau 
social sau al mic şorării lui sub limita admisă  de lege, la eererea camerei de comer ţ  ş i industrie 
teritoriale sau a oric ărerpersoane interesat, 1n condi ţiile in care aceasta nu mai are organe statutare, 
nu a depus 3 ani consecutiv bilan ţul ş i alte acte obligatorii a fi depuse la registrul comer ţului, ş i-a 
Incetat activitatea sau nu aresediul cunoscut ori asocia ţii au dispărut sau nu au domiciliul sau 
re şedinţa cunoscută . 

Art. 31 Din momentul dizolv ării, administratorii nu mai pot intreprinde noi opera ţ iuni, in caz 
contrar ei sunt personal r ăspunzători pentru opera ţiunile pe care le-au intreprins. 

Art.32. Societatea fiind dizolvată, administratorii sunt obliga ţi a institui procedura de 
lichidare prin ei Inş işi sau prin numirea de lichidatori, conform legii. 

După  terminarea lichid ării, lichidatorii trebuie s ă  ceară  radierea societ ăţii din Registrul 
Comerţului. 

Cap. VII. Dispozi ţii finale 

Art.33. Forţa majoră  exonerea7ă  partea afectat ă  1n situaţia neindeplinirii obligaţiilor 
contractuale şi statutare datorită  unui asemenea eveniment. 

Art.34. Pentru a fi exonerat ă  de r'ăspundere, partea afectatâ de evenimentele considerate de 
nehilăturat ş i neprev ăzut trebuie s ă  se conforme cluzelor contractuale 1n ce prive şte comunicarea ş i 
dovedirea acestora. 

Art. 35. Asigurarea bunurilor din patrimoniul societ ăţii este de competen ţa adunării generale 
a asociaţilor. 

Art. 36. Litigiile societ ăţii cu persoane fizice sau juridice sunt de competen ţa organelor 
judecătoreşti din România, iar cele cu persoane fizice sau juridice str ăine se vor soluţiona pe baza 
dreptului interna ţional privat şi dreptului comercial intemaţional, de c ătre instanţele competente in 
funcţie de fiecare spe ţă  1n parte. 

Art. 37. Taxele de Ihregistrare ale societ ăţii precum şi celelalte cheltuieli legate de 
constituirea societ ăţii, vor fi amortizate din primele pofituri ale societ ăţii. 

Art. 38. in cazul in care spa ţiul de locuit al intreprinzătorului este şi sediul social al firmei, 
pentru spaţiul ocupat de aceasta, cota parte parte din impozit, chirie, cheltuieli de Intre ţinere se pot 
calcula şi contabiliza in cadrul societ ăţii cu respectarea dispozi ţiilor legale. 

Art. 39. Societatea poate s ă  primească  şi să  ofere, la rândul ei, sume de bani, în lei sau valută  
ori mijloace fixe, de la / la persoane fizice sau juridice, ca dona ţii sau sponsorizări. 

Prezentul act constitutiv a fost incheiat in 5 exemplare. 

ASOCIATI: 

CRISTIANA PiRSOI 

EMANUELA PÎ RŞOI 

Avocat ADRIAil ivtA 
in 	 n 

conformttate cu dlspozl ţhte arttcoturui 
(1) Itt c) din Legea Nr. 51/1995 atest data, Ider 
ptillor I conţInutut prezentulul act. 

..... 	 Data  

Semntura 

5 



COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

Colegiul Medicilor Dolj Timbru Sec 

CERTIFICAT DE MEMBRU 

nr. 26082 din data de 18.01.2018 

Studii Complementare:  
ECHOGRAFIE GENERALĂ ; MEDICINA DE INTREPRINDERE; ACUPUNCTUR Ă ; 

Titular:  PIRSOI CRISTIANA 

Titluri deţinute: Formator, Doctor in medicin ă , 

C.N.P./data nasterii 	 2od unic de identificare (C.U.I.N 

Formarea medicală  de bază : promoţia 1986, atestat ă  prin titlul de calificare seria/nr. C / 309 eliberat de 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MEDICINĂ . 

Specialit ăti: 	 Grad profesional: 
MEDICINÂ GENERALĂ  ADULŢ I 	 Primar 

Data depunerii jur ământului: 01.09.2006 

Pr 

Prof. Dr. TU 	 IU L.S. 

Notă: Avizul anual constMtie o component ă  a certificatului de inenbiu, care trebuie să  t'nsoţească  pagina principală  a acestuia. 



Specialităti Medicale 

,cialitate: MEDICINĂ  GENERALĂ  ADULŢI Grad profesional: Primar 
Drept de practic ă : Drept de liber ă  practică  (1) 
Poliţă  asigurare: seria RC nr 0572155 incheiat ă  la UNIQA Asigurari S.A. 
Valabilitate aviz: 01.01.2019 - 31.12.2019 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

Colegiul Medicilor  Dolj Timbru Sec 

AVIZ ANUAL 
privind exercitarea profesiei de medic 

din data de 03.12.2018 

Titular:  PiRSOI CRISTIANA 

C.U.I.M 	 rtificat de membru nr.  26082  din data de  18.01.2018 

Prin prezenta se certifică  faptul 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 1n specialit ăţile in 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 greşeli în activitatea profesional ă , valabilă  pentru anul respectiv 

Menţiuni privind dreptul de practică :  
(1) 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/ş i in sistemul privat, fie ca angajat, fie ca persoan ă  fizică  independentă  pe bază  de contract. Titularul poate infiin ţa, in 
condi ţiile legii, cabinet(e) de practic ă  medicală . 

(2) drept de practică  supravegheată  in activitatea de medic rezident, numai in unităţile sanitare acreditate, 1n condi ţiile Ordonan ţei Guvemului nr. 18/2009 privind 
organizarea i finant,.area reziden ţiatului, aprobată  prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, i ale Ordinului Ministerului S ănătăţii Publice i al ministrului 
educa ţiei, cercetării i tineretului nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a preg'ătirii prin reziden ţiat 1n specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialit ăţilor 
medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru re ţeaua de asisten ţă  medicală, cu modificările i completă'rile ulterioare. 

(3) drept de practică  supravegheată  1n baza căruia titularul işi poate desf'ăşura activitatea numai tri cabinete medicale individuale, subîndrumarea unui medic cu drept 
de liberă  practică , 1.n funcţie de specialitatea în care a fost confirmat medic rezident, in condi ţiile Ordonan ţei Guvemului nr. 18/2009 privind organizarea i finan ţarea 
rezidenţiatului, aprobată  prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare. 

PrOf 
- 

Prof. Dr. VIORELA E ;kCHESCU 
	

L.S. 

Notă : Avizul anual constituie o component ă  a certificatului de membru. kare trebuie s ă  insoteasc ă  Daeina DrinciDală  a acestuia. 



iL 
UNIQA 

Asiguran 

Poliţă  de asigurare de răspundere civil ă  
Liability Insurance Policy 

Referint ă  intern ă : TPL - 	 Seria RC 	Nr. 0572155 
Emisă  sucursala/Agen ţ ia: Craiova 

	
Cod sucursal ă /Agen ţ ie: 2E0 

ReInnoie şte polita Seria ş i Numă rul: 
	

Denumire Broker/Agent: 	 Cod Broker/Agent: 
RC0494147 
	

GEL1AS BROKER DE ASIGURARE SRL 	224986 
Cod RBK: 610 	 Cod RAJ/RAF: 
INFORMAŢII PRIVIND ASIGURATUL (denumire, nume, prenume, adresa complet ă ) 
PIRSOI CRISTIP'^ 
Adresa: Dolj, Cr 
Numă r Registrul 

Telefon: 
	

E-mail: 

INFORMAŢII PRIVIND CONTRACTANTUL (denumire, nume, prenume, adresa 

Imă r Registrul Comer ţului: 	 C.U.I./C.N.P. 
Telefon: 	 E-mail: 

Adresa riscului asigurat: cabinet medical - Craiova, Dolj 

Tipul activităţ ii:medic - medicina de familie 

Perioada de asigurare 	 12 Luni De la: 01.01.2019 	 Pân ă  la: 31.12.2019 
Moneda contractului de asigurare 	LJ RON 	 [X] EUR 	 [:1 USD 

Felul ră spunderii 	 Limită  globală 	 Limita pe eveniment 
Raspunderea civila profesionala decurgand 	 12000 	 12000 

din practica medicala 

Sub-limite 

Franş ize: 0 

Prima de asigurare: 10.80 euro 

Plata primelor de asigurare se va efectua In 
	

[X] RON LJEUR LJUSD 
Modalitatea de plat ă  a primei 	 (S) Integral, pân ă  la data 29.11.2018 

	
El 1n 	rate astfel 

' ,.aden ţă  
aloare 

Urmă toarele documente sunt anexate la Poli ţă  ş i formeaz ă  (Impreuna cu Poli ţa) Contractul de asigurare: Condi ţ iile generale de 
asigurare — cod 860/01.2017; Cerere-chestionar— cod 861/05.2016; Condi ţ iile specifice/speciale privind asigurarea de r ăspundere 
civilă  profesionala decurgand din practica medicala — 851/03.2002 

Clauze suplimentare 
Comune— 

Specifice—

Alte documente anexate 

Menţiuni Speciale: 

UNIQA Asigură ri SA 

Str. Nicolae Caramfil, nr.25, sector 1, Bucure şti 
Inregistrat ă  la Oficiul Registrului Comertului J/40/13092/2004, 

Identificator unic la Nivel European (EUID): ROONRC. 1/40/13092/2004 

Cod unic de inregistrare 1813613, 

Societate administrat ă  in sistem dualist 

Societate autorizat ă  de Autoritatea de Supraveghere Financiar ă  

Cont IBAN RO 81 RZBR 0000 06000 124 8004 RON - Raiffeisen Bank 

Inmatriculat ă  in Registrul Asigur ătorilor sub nr. RA —007/10.04.2003 

Nr. înregistrare in Registrul ANSPDCP de eviden ţă  a operatorilor de date 

cu caracter personal: 9195 

Cod LEI 529900EHBJY3Z3795R41 

Telefon: 0374.400.400, Fax: +40 21 212.08.43 



Contract de asigurare emis la data de 29.11.2018 în 2 exemplare originale cu aceea ş i valabilitate, câte unul pentru fiecare parte 
contractant ă  

Declaraţ ie: 

[X] Asiguratul/Contractantul semnatar al contractului de asigurare pune la dispozi ţ ia Asigu ră torului datele cu caracter personal ale 
celorlalte persoane vizate, acestea fiind imperios necesare pentru încheierea poli ţei de asigurare ş i pentru derularea contractului de 
asigurare. Asiguratul/Contractantul sennnatar al contractului de asigurare garanteaza ca datele cu caracter personal transmise sunt 

corecte, ca au fost obtinute de la persoanele vizate, ca se afla in posesia sa si ca exista acordul expres si neechivoc al acestora in ceea 

ce priveste colectarea, prelucrarea, stocarea, transferul catre terti de catre Asiguratul/Contractantul semnatar al contractului de 

asigurare si/sau Asigurator a datelor cu caracter personal apartinand persoanelor vizate (inclusiv al Codului Numeric Personal), pr - 
si faptul ca Asiguratul/Contractantul semnatar al contractului de asigurare este responsabil de informarea in mod corespunzator — 

celorlalte persoane vizate cu privire la drepturile si obligatiile lor conform Regulamentului European nr. 679 din 2016 privind Protectia 

Persoanelor Fizice in ceea ce priveste prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si privind libera circulatie a acestor date sau a oricarui 

alt act normativ ce va transpune in legislatia nationala prevederile acestui Regulament. Asiguratul/Contractantul semnatar al 

contractului de asigurare este pe deplin responsabil de obtinerea consimtamantului persoa nelor vizate si va despagubi Asiguratorul 

pentru orice pretentie financiara sau de alta natura pe care acestia ar putea sa o ridice ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a 

datelor cu caracter personal, Asiguratorul fiind pe deplin exonerat de orice raspundere in ceea ce priveste orice proces de colectare, 

prelucrare, stocare si/sau transfer a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate. 

Informarea privitoare la drepturile si obligatiile partilor in ce priveste operatiunile ce presupun date cu caracter personal insoteste 

prezenta Anexa si va fi transmisa de catre Asiguratul/Contractantul semnatar al contractului de asigurare catre celelalte persoane vizate 
fara intarziere. 

Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea prevazuta de lege, ca subsemnatul/Asiguratul este beneficiarul real al politei de asigurare 
Declar in mod expres c ă  mi s-a adus la cuno ştinţă  că  îmi pot exercita/m ă  oblig să  comunic Asiguratului c ă  îş i poate exercita dreptul 

de acces, interven ţ ie, opozi ţ ie asupra datelor (printr-o cerere scris ă , datată  ş i semnat ă  adresat ă  UNIQA Asigură ri S.A.), dreptul de a nu fi 
supus unei decizii individuale, dreptul de adresare c ă tre justi ţ ie. 

[X] Declar pe proprie r ăspundere, sub sanc ţ iunea prevăzută  de lege, c ă  subsemnatul/Asiguratul este beneficiarul real al poli ţei de 
asigurare ş i că  subsemnatul/Asiguratul de ţ ine/nu de ţ ine o func ţ ie publică , respectiv 

1:1Sunt de acord/Am acordul Asiguratului, [X] Nu sunt de acord/Nu am acordul Asiguratului cu privire la primirea materialelor 
promoţ ionale de la UNIQA Asigur ă ri S.A. 

Am primit un exemplar original al Poli ţei, al condi ţ iilor de asigurare ş i al 
celorlalte documente care formeaz ă  Contractul de asigurare 

ASIGURAT/CONTRApANT 
Pirsoi r'"^ t^ 

e, sIgnoture and siomp) 

ASIGUE 
UNI ■tik Is* 

(Semn(5tur6 

, \ 
\" 



UNIQA 
Asigură ri 

UNIOA Asigură ri S.A. 

Str. Nicolae Caramfil, nr.25, sector 1, Bucuresti 

inregistrată  la Oficiul Registrului Comerţului J/40/13092/2004, 

Identificator unic la Nivel European (EU1D): 
ROONRC.J/40/13092/2004 
Cod unic de Inregistrare 1813613, 

Societate administrat ă  in sistem dualist 
Societate autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara 

Capital social integral v ă rsat 309 880 600 RON 

Cont IBAN RO 81 RZBR 0000 06000 124 8004 RON - Raiffeisen Bank 

inmatriculată  in Registrul Asigurătorilor sub nr. RA — 007/10.04.2003 

Nr. inregistrare in Registrul ANSPDCP de eviden ţă  a operatorilor de 

date cu caracter personal: 9195 
Cod LEI 529900EHBJY3Z379SR41 
Telefon: 0374.400.400, Fax: +40 21 212.08.43 

e-mail: info@uniqa.ro;  www.uniqa.ro ; 11/Gandeste.UNIQA 

CHITANŢĂ  
Seria UQCHB Nr. 139511 Data 28/08/2019 

Cod Broker/Agent: RBK-610 

Am primit de la: CENTRU MEDICAL DR. CRISTIANA PIRSOI SRL 

Adresa:Craiova Strada Horia, Nr: 5, Cod postal: 200490 

Suma de: 132,50 Valuta: RON adica UnaSutaTreiZeciSiDoua Lei si CinciZeci Bani 

Reprezentă nd plata: , polita s 
	

11, 

40' 

Asigurat, 

CENTRU MEDICAL DR. CRISTIANA PIRSOI SRL 	 GELIAS BROKEI 



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

CERTIFICAT DE INREGISTRARE 

Societatea 
CENTRU MEDICAL DR. CRISTIANA PiRŞOI S.R.L. 

cu nr.de  Inmatriculare J16/632/2016 	cod fiscal 35827923 este Inregistrată  1n Registrul 

Unic al Cabinetelor Medicale partea a - 2 - a sub num ărul 	T34460 	din data 05.04.2016 

cu sediul 1n CRAIOVA, str.Horia, nr.5, jud. Dolj 

1(tumăr cabinete 
	

1 

Activit ăţi autorizate: 

Medicină  de familie 

  

Medic titular : 

Dr. PIrşoi Cristiana 
Dr. Pirşoi Cristiana  
Dr. Virşoi Cristiana  
Dr. Pirşoi Cristiana 

  

        

Echografie  general ă  

     

     

     

Acupunctur ă  

      

      

      

Medicin ă  de intreprindere 

    

    

    

DIREC 'j~JTIV, 
DR. 

o D01-3  ' 	s  

Responsabil 
Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, 

Dr. ŞT--  

Legea 629 / 2001 , Art .12 şi 12 - Cabinetele medicale sunt obligate s ă  intocmească  şi să  transmită  situaţiile stabilite 
prin norme ale Ministerului Sănătăţ ii şi Familiei, privind starea de sănătate şi demografică  a populaţiei . 
Titularul este obligat să  comunice D.S.P. Dolj orice modific ări surven-  iteln activităţile autorizate, denumirea şi adresa 
cabinetului . 



COLEGIUL MEDICILOR DOLJ 
CRAIOVA, STR. CORNELIU COPOSU NR. 107 

Nr 74 	din 24.03.2016 

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

CERTIFICAT DE AVIZAR.E 
A CABINETELOR MEDICALE 

DIN SOCIETĂŢILE MEDICALE CU PERSONALITATE JURIDICĂ  
cu numele  CENTRU, MEDICAL DR. CRISTIANA PIRSOI SRL  
nr. cabinete : 1 	 

Specialit ăţi : 
1  IVIEDICLNA DE FAMILIE 	Dr.  P1RSOI CRISTIANA  
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. 
Competen ţe: 

1 ECHOGRAFIE GENERALA 	Dr.  P1RSOI CRISTIANA 
2  ACUPUNCTURA 	Dr.  PIRSOI CRISTIANA  
3  MEDIC1NA DE INTREPRINDERE 	Dr.  PLRSOI CRISTIANA  
4 	  Dr. 	  
5 	  Dr. 	  
6 	  Dr. 	  
7 	  Dr. 	  
8 	  Dr. 	  
9 	 Dr. 
10 	  Dr. 	  
aflat la adresa : Localitatea 	CRAIOVA  

Strada  HORIA 	nr.  5  
Bloc 	Etaj 	Scara 	Ap. Tel.: 	  

Reprezentant legal / delegat : 	DR. PIRSOI CRISTIANA  

PREZENTULAVIZ ESTE VALABIL PÂNÂ LA DATA DE 

PREŞEDINTELE 
COLEGIULUI MEDICILOR DOLJ. 

PROF.DR. TUDOR UDRISTOIU 



CONTRACT DE CONCESIUNE 

Nr. 38411 din 23.05.2006 

1. Pă rţ ile 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. PiRŞOI CRISTIANA (domiciliată  in 1 

nedic taular ai LABINt 1 ULU1 IVIbUlLAL 
INDIVIDUAL DR. PIRŞOI CRISTIANA, cu sediul social în Craiova, str. Horia nr. 5, 
inregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale partea I sub nr. 573991 din 06.06.2003, 
cod fiscal 2600120163221 având contul R069MIR00000600905040001 deschis la Miro 
Bank Craiova, 

in calitate de concesionar, 
au convenit să  incheie prezentul contract de concesiune. 
2. Obiectul contractului de concesiune 
2.1. Obiectul contractului de concesiune î1 constituie exploatarea spa ţiului (bunul 

imobil) in care func ţ ionează  ş i Cabinetul Medical Individual Dr. Vir şoi Cristiana, situat în 
Craiova, str. Horia nr. 5, format din 34 inc ăperi in suprafa ţă  totală  de 272,53 m2 , conform 
schi ţei spaţ iului (anexa nr. I) 

2.2 Din suprafa ţa total ă , titularului prezentului contract de concesiune îi revine o cot ă  - 
parte de 20,37 m 2, astfel: 8,54 m 2  reprezintă  cota - parte din suprafa ţa de 17,07 m2  a 
cabinetului medical, folosit în sistern de tur ă  icontratură, iar 11,83 m 2  reprezintă  cota indiviză  
din spaţ iile comune (sală  de aşteptare, sal ă  de tratamente, grupuri sanitare etc.), calculate 
conform acordului de voin ţă  (Anexa nr. 2). 

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

2.4. Este interzisă  subconcesionarea in tot sau în parte, unei ter ţe persoane, a spa ţ iului 
care face obiectul prezentului contract de concesiune. 

3. Termenul 
3.1. Durata concesiunii este de 15 ani, incepând de la data 01.06.2006. 
3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad ă  egală  cu cel mult 

jumătate din durata sa ini ţ ială, astfel incât durata intregului contract s ă  nu depăşească  49 de 
ani. 

4. Redeventa 
4.1. Redeven ţa este de 1 euro/m 2/an în primii 5 ani. 
4.2. După  primii 5 ani nivelul minim al redeventei se va stabili de concedent, pornind 

de la pre ţul pieţei, sub care redeven ţa nu poate fi acceptată. După  negociere cuantumul 
redeven ţei va fi prevăzut intr-un act adi ţional semnat de ambele p ărţ i contractante. 

4.3. Plata redeven ţei se face prin conturile: 
- contul concedentului nr R095TREZ29121220207XXXXX, deschis la Trezoreria 

Municipiului Craiova; 
- contul concesionarului nr R069MIR00000600905040001 deschis la Miro Bank 

Craiova 



4.4. Pentru primii 5 ani, incep0nd din anul 2007,plata redevenfei se va face in primul
trimestru al anului respectiv. Ulterior, termenul de plata a redeven{ei se va stabili prin act
adilional.

4.5. Pentru redeven{a pentru anul 2006, plata se va face p6ni la data de 31.12.2006.
4.5. Neplata redeven{ei in termenul previzut la pct. 4.4 dA dreptul concedentului sd

pretindi penalit[Ei in cuantum de 0,25o/o din valoarea acesteia pe zi de ?nt6rziere.
4.7. Neplata redevenlei pentru o perioadi de un an duce la rezilierea contractului.
5. Drepturi le pdrf i lor
5. l .  Drepturi le concesionarului
5.1.1. Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul gi pe

rispunderea sa, bunul imobil care face obiectul prezentului contract de concesiune.
5.2. Drepturile concedentului
5.2.1. Concedentul are dreptul sd inspecteze bunul imobil concesionat, sd verifice

stadiul de realizare a investiliilor, precum gi modul in care este satislicut interesul public prin
realtzarea activitAtii sau serviciului public, verificdnd respectarea obliga{iilor asumate de
concesionar.

5.2.2. Yerificarea se va efectua numai cu notificarea prealabild a concesionarului.
6. Obliga{ii le pir{ilor
6. I . Obligafiile concesionarului
6.1 .1. Concesionarul este obligat sd asigure exploatarea eficace in regim de

continuitate gi de permanenli a bunului imobil care face obiectul concesiunii.
6.1.2. Concesionarul este obligat si pldteascd redevenfa.
6.1.3. Concesionarul are obliga(ia de a restitui bunul concesionat, dupi expirarea

contractului de concesiune, in deplini proprietate, liber de orice sarcinf,, inclusiv investifiile
realizate, cel pufin in condiliile in care a fost preluat, in caz contrar urmdnd sd suporte
contravaloarea daunelor produse.

6.1.4. 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 sd depund, cu titlu de garanfie, o sumd de 70 lei.

6.1.6. La incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere la
termen, excluzAnd forla majori gi cazul fortuit, concesionarul este obligat si asigure
continuitatea prestdrii activitafii sau serviciului public, in condiliile stipulate in contract, pdnd
la preluarea acesteia de citre concedent.

6.1.7.ln cazul in care concesionarul sesizeazd existenfa sau posibilitatea existenfei unei
catrze de naturi sd conducd la imposibilitatea realizdrii activitdtii sau serviciului public, va
notifica de indatd acest fapt concedentului, in vederea lu6rii mdsurilor ce se impun pentru
asi gurarea continuitdli i activitaf ii sau serviciu lui publ ic.

6.1.8. Concesionarul are obligalia de a onora anumite solicitari ale Ministerului
Sdnltdfii, specifice sistemului sanitar (efectuare de gdrzi, acordare de asistenfi medical[ de
specialitate anumitor categorii de pacienfi etc), care vor fi reglementate prin ordin al
min istru lu i sandtdtii.

6.2. Obligalii le concedentului
6.2.1. Concedentul este obligat sd nu il tulbure pe concesionar in exercifiul drepturilor

rezultate din prezentul contract de concesiune.
6.2.2. Concedentul nu are dreptul s[ modifice in mod unilateral contractul de

concesiune, in afard de cazurile prevdzute expres de lege gi de prezentul contract.



6'2'3' concedentul este obligat sd notifice concesionarului aparilia oricdror imprejuriride naturi sd aducd atingere drepturilor concesionarului, dacd are cunogtinfa despre aceasta.7. Modificarea contractului
7'l' concedentul poate modifica unilateral partea reglementard, a prczentului contractde concesiune, cu notificarea prealabilS a concesionarului, din motive excepfionale legate deinteresul nafional sau local, dupd caz.
7'2'1' ln cazul in care modificarea unilaterald a contractului de concesiune ii aduce un

:fl:,*".'' ' 
concesionarul are dreptul sd primeasca in moJ prompt o despagubire adecvatd 9i

7 '2'2' in caz de dezacord intre concedent gi concesionar cu privire la valoareadespdgubirii, aceasta va fi stabilitd de instanla judecrtor"ur* 
"o-petenta.7'2'3' Dezacordul dintre concedent gi concesionar cu privire la desprgubiri nu poate siconstituie un temei pentru concesionar care sd conducd la sustragerea de la obligaliile salecontractuale.

8. incetarea contractului de concesiune
B.l. Prezentul contract de concesiune ?nceteaza ?n urmrtoarele situa{ii:
a) la expirarea duratei stabilite in prezentul contract, dacd pirfile nu convin in scrisprelungirea acestuia, in condiliile legii;
b) in cazul in.care interesul nafional sau local o impune, prin denunfarea unitateralddecdtre concedent, cu plata unei despdgubirijuste gi preatabile in sarcina concedentului;
c) in cazul nerespectdrii obligafiilor contiactuale de catre concesionar, prin reziliereunilateral[ de cdtre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
d) in cazul nerespectdrii obligaliilor contractuale de catre concedent, prin reziliereaunilaterald a contractului de citre concesionar, cu plata de despdgubiri in sarcinaconcedentului:

. e) la disparilia, dintr-o cauzd de for{d
imposibititdtii obiective a concesionarului de
despdgubiri;

f) schimbarea destina{iei spafiilor
contractu lui de concesiune:

g) concesionarul poate denunfa unilateral contractul de concesiune pentru motivepersonale, notificdnd concedentul cu 60 de zileinainte de data denun,tdrii;
h) in cazul,in care titularul cabinetului medical nu mai desfdgoard activitate medical6.y. Kaspunderea contractuald
9'l' Nerespectarea de cdtre par{ite contractante a obliga{iilor cuprinse in prezentulcontract de concesiune atrage raspunderea contractuald a pd(ii ?iculpd. 

I "'--

10. Forta majord
l0'l' Nici una dintre pirlile contractante nu rdspunde de neexecutarea la termen gi/saude bxecutarea in mod necorespun zator, total sau parlial, a oricdrei obligafii care ii revine inbaza prezentului contract de concesiune, dacd neexecutarea sau executarea necorespunzatoarea obligatiei respective a fost cauzata de for{a majori, astfel cum este definitd in lege.
l0'2' Partea care invocr f,orla majora esie obligata si notifice celeilalte pir1i, in termende 48 ore de la producerea evenimentului, qi s[ ia toite m[surire posibile in vederea limitariiconsecintelor lui.
l0'3' Dacd in termen de 15 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteazd,partile au dreptul sd ?qi notifice ?ncetarea de piin drept a prezentului contract de concesiunefird ca vreuna dintre ele sd pretindl daune_inteiese.

majord, a bunului concesionat sau in cazul
a-l exploata, prin renunfare, fbrl plata unei

dupd concesionare atrage rezilierea de drept a



oncedent, 
UL LOCAL 

LUI CRAIOVA 

jur. 

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

celeilalte este valabil indeplinit ă  dacă  va fi transmisă  la adresa/sediul prev ăzut în 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 această  confirmare. 

11.3. Dacă  notificarea se trimite prin telex sau prin fax, ea se consider ă  primită  în 
prima zi lucrătoare dupa cea în care a fost expediat ă . 

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

vor fi supuse spre solu ţionare instan ţei competente. 
13. Clauze finale 
13.1. Orice modificare a prezentului contract de concesiune se face numai prin act 

adi ţional semnat de ambele p ărţ i contractante. 
13.2. Prezentul contract de concesiune, "impreun ă  cu anexele 1 -3, care fac parte 

integrantă  din cuprinsul sau, reprezintă  voin ţa pă rţ ilor ş i inlă tură  orice altă  "intelegere verbal ă  
dintr ac tea, anterioar ă  sau ulterioară  incheierii lui. 

13 3. Prezentul contract de concesiune a fost incheiat in 2 exemplare. 

Director Dir. Patrimoniu, 
lie 

ef Serviciu A.D.P.P., 
Silv_ia Nănău 
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