
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi Burada Marcela-Claudia, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr.Burada Marcela-Claudia, având ca obiect 

spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, str. Eustatiu 
Stoenescu, nr.15, bl.F11, sc.1, ap.3 

  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.11.2019; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.197916/2019, raportul nr.197919/2019 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.198321/2019 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Burada Marcela-Claudia, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Burada Marcela-Claudia, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet 
medical, situat în municipiul Craiova, str. Eustatiu Stoenescu, nr.15, bl.F11, sc.1, ap.3; 
          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, art.355 şi art.362 alin.1 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 modificarea contractului de concesiune nr.125436/24.05.2005 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Burada Marcela-Claudia, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual dr.Burada Marcela-Claudia, prin 
îndreptarea erorii materiale cu privire la adresa spaţiului  cu destinaţia de cabinet 
medical, situat în str.Eustaţiu Stoenescu, nr.15, bl.F11, sc.1, din ap.1, în ap.3. 

 Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune prevăzut la art.1 din 
prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 7 ani şi 6 luni, începând de la data 
03.01.2020,  până la data 02.07.2027. 

  Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.125436/24.05.2005.  



 

   
   
  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Burada Marcela-Claudia 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.197916/12.11.2019                                                                                     PRIMAR,                                   
                                                                                                                       Mihail GENOIU   
                                                                                                                                                           
                           
 
 
                                        Referat de aprobare 
la Proiectul de Hotărâre privind contractului de concesiune nr. 125436/24.05.2005 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Burada Marcela - Claudia, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Burada Marcela – Claudia, pentru spaţiul cu destinaţia de 
cabinet medical în suprafaţă de 25,725 mp, situat în  Craiova, str. Lăpuş, bl.F11, sc.1, 
ap.3,aparţinand domeniului privat al Municipiului Craiova 
  
 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.125436/24.05.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Burada 
Marcela - Claudia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Burada Marcela – Claudia, 
pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 25,725 mp, situat în Municipiul 
Craiova, str. Lăpuş, bl.F11, sc.1, ap.1,aparţinand domeniului privat al Municipiului Craiova. 

  Spaţiul mai sus menţionat este concesionat de două cabinete medicale ce funcţionează în 
regim de tură/contratură. 

 Durata concesiunii contractului este de 15 ani, respectiv de la 03.01.2005 până la 02.01.2020. 
Conform prevederilor pct.3.2. din contractele de concesiune menţionate, prin care "contractul de 
concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială", 
acestea  pot fi prelungite cu 7 ani şi 6 luni. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere solicitarea  d-nei dr. Burada Marcela Claudia  de 
prelungire a contractului de concesiune nr.125436/24.05.2005, în conformitate cu pct.3.2. şi 
pct.13.1.din contractele de concesiune, precum şi art.108, art.129, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.6, 
lit.b, alin.7, lit.c, art.139, alin.1 coroborat cu alin.3, lit.g, art.154, alin.1, art.155, alin.5, lit.c, art.354, 
art.355 şi art.362, alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, se 
impune: 
 - Îndreptarea erorii materiale strecurată în adresa spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, 
situat în Craiova, str. Eustatiu Stoenescu, nr.15, bl.F11, sc.1, ap.1, judeţul Dolj, ce face obiectul 
contractului nr.125436/24.05.2005, în sensul înlocuirii numărului de apartament din adresa existentă 
în contractul  de concesiune, respectiv nr.1 cu nr.3. 

– Modificarea contractului de concesiune nr.125436/24.05.2005 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Burada Marcela - Claudia, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Burada Marcela – Claudia, pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet 
medical în suprafaţă de 25,725 mp, situat în Municipiul Craiova, str. Lăpuş, nr.15, bl.F11, 
sc.1, ap.1, în sensul îndreptării erorii materiale, prin înlocuirea ap.1 cu ap.3 



– Prelungirea contractului de concesiune nr.125436/24.05.2005, încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Burada Marcela - Claudia, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Marcela – Claudia, ce are ca obiect exploatarea spaţiului cu 
destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 25,725 mp, situat în Municipiul Craiova, str. 
Eustatiu Stoenescu, nr.15, bl.F11, sc.1, ap.3, judeţul Dolj, pentru o perioadă egală cu 
jumătate din durata sa iniţială, respectiv cu 7 ani şi 6 luni, de la 03.01.2020 până la 
02.07.2027. 

 
 
 
 
                                                             Director Executiv,                                                                               
                                                         Cristian  Ionuţ GÂLEA 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici   
Nr.197919/13.11.2019                        SE APROBĂ, 
                                                                                                                          PRIMAR 
                          MIHAIL GENOIU 

 
RAPORT  

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 125436/24.05.2005 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Burada Marcela - Claudia, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Burada Marcela – Claudia, pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical 
în suprafaţă de 25,725 mp, situat în Municipiul Craiova, str. Lăpuş, bl.F11, sc.1, ap.3 
  

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.125436/24.05.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Burada Marcela - 
Claudia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Burada Marcela – Claudia, pentru 
spaţiul cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 25,725 mp, situat în Municipiul Craiova, 
str. Lăpuş, bl.F11, sc.1, ap.1  

Spaţiul mai sus menţionat aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, şi este 
concesionat la 2 medici titulari ai cabinetelor medicale care funcţionează în sistem de 
tură/contratură , conform acordului de voinţă privind împărţirea timpului de folosinţă a spaţiului.  
 Acest spaţiu figurează în Nomenclatorul Străzilor Municipiului Craiova la adresa din str. 
Eustatiu Stoenescu, nr.15, bl.F11, sc.1.  
 Având în vedere că durata contractului de concesiune este de 15 ani, respectiv de la 
03.01.2005 până la 02.01.2020, şi 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", acestea  pot fi prelungite cu 7 ani şi 6 luni. 
 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.184168/23.10.2019, d-na 
dr.Burada Marcela - Claudia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Burada Marcela 
– Claudia, solicită prelungirea contractului de concesiune nr.125436/24.05.2005, 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.18730/25.12.2017, 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 576598 din data 04.10.1999 şi contractul de concesiune. Menţionăm că redevenţa 
datorată în baza contractului de concesiune nr. 125436/24.05.2005 a fost achitată în termen. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.193060/05.11.2019, dr. 
Burada Marcela – Claudia, solicită ca la prelungirea contractului  de concesiune să fie rectificat 
numărul apartamentului din 1 în 3,  ataşând o Înştiinţare emisă de Asociaţia de proprietari nr.5F 
Lăpuş, care certifică faptul acest cabinet medical funcţionează la apartamentul nr.3, precum şi o 
chitanţă cu plata întreţinerii a apartamentului 3.  



 De asemenea, în fişa mijlocului fix a bunului imobil Circa 33-34 Adulţi 5158, situat în str. 
Eustatiu Stoenescu, nr.15, bl.F11, sc.1, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, 
figurează apartamentul 3 şi 4. Având în vedere că apartamentul 4 face obiectul unui contract de 
vânzare - cumpărare, se subînţelege că apartamentul 3 este cel concesionat celor doi medici care 
funcţionează în regim de tură/contratură, ceea ce reprezintă încă o dovadă în plus a faptului că la 
redactarea contractelor de concesiune s-a strecurat o eroare materială, pe care propunem s-o 
îndreptăm prin prezentul raport pentru a nu se mai perpetua aceeaşi greseală la redactarea 
următoarelor documente privind spaţiul medical în cauză. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere pct.3.2. şi pct.13.1. din contractul  de concesiune . 
nr.125436/24.05.2005, 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, alin.7, lit.c, art.139, alin.1 coroborat cu alin.3, lit.g, art.154, alin.1, 
art.155, alin.5, lit.c, art.354, art.355 şi art.362, alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 

 -  Îndreptarea erorii materiale strecurată în adresa spaţiului cu destinaţia de cabinet 
medical, situat în Craiova, str. Eustatiu Stoenescu, nr.15, bl.F11, sc.1, ap.1, judeţul Dolj, ce face 
obiectul contractului de concesiune nr.125436/24.05.2005 în sensul înlocuirii numărului de 
apartament din adresa existentă în prezentele contracte de concesiune, respectiv nr.1 cu nr.3. 

− Modificarea contractului de concesiune nr.125436/24.05.2005 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Burada Marcela - Claudia, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Burada Marcela – Claudia, pentru spaţiul cu 
destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 25,725 mp, situat în Municipiul Craiova, 
str. Lăpuş, nr.15, bl.F11, sc.1, ap.1, în sensul îndreptării erorii materiale, prin înlocuirea 
ap.1 cu ap.3; 

− Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125436/24.05.2005 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Burada Marcela - Claudia, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Burada Marcela – Claudia, având ca obiect 
exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 25,725 mp, situat 
în Municipiul Craiova, str. Eustatiu Stoenescu, nr.15, bl.F11, sc.1, ap.3, judeţul Dolj, 
aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, pentru o perioadă de 7 ani şi 6 
luni, începând de la data 03.01.2020  până la data 02.07.2027. 

− Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractului de concesiune  nr.125436/24.05.2005, conform punctelor  
mai sus menţionate.                                                                                                                                                                                

− Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

 
                      Director Executiv,                                          Ptr. Şef Serviciu,                                                                 

                         Cristian Ionuţ GÂLEA                                    Victor COSTACHE               
                                                                                                                                                    

 

                                                                                                              Întocmit, 
                                              cons.Radu Daniela 



              
                     

                                    
                          

         

          



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 198321/13.11.2019 
 

RAPORT  
 

 Având in vedere: 
− Referatul de aprobare nr. 197916/12.11.2019; 

− Raportul nr.197919/13.11.2019 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 : 
 
        -  Îndreptarea erorii materiale strecurată în adresa spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat 

în Craiova, str. Eustatiu Stoenescu, nr.15, bl.F11, sc.1, ap.1, judeţul Dolj, ce face obiectul 
contractului de concesiune nr.125436/24.05.2005 în sensul înlocuirii numărului de apartament din 
adresa existentă în prezentul contract de concesiune, respectiv nr.1 cu nr.3. 

      - Modificarea contractului de concesiune nr.125436/24.05.2005 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Burada Marcela - Claudia, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Burada Marcela – Claudia, pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical în 
suprafaţă de 25,725 mp, situat în Municipiul Craiova, str. Lăpuş, nr.15, bl.F11, sc.1, ap.1, în 
sensul îndreptării erorii materiale, prin înlocuirea ap.1 cu ap.3; 

      -Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125436/24.05.2005 încheiat între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi Burada Marcela - Claudia, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Burada Marcela – Claudia, având ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de 
cabinet medical în suprafaţă de 25,725 mp, situat în Municipiul Craiova, str. Eustatiu Stoenescu, 
nr.15, bl.F11, sc.1, ap.3, judeţul Dolj, aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova, 
pentru o perioadă de 7 ani şi 6 luni, începând de la data 03.01.2020  până la data 02.07.2027. 

    - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de modificare a 
contractului de concesiune  nr.125436/24.05.2005, conform punctelor  mai sus menţionate.                                       

   - Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

 
 
           Director Executiv,            Întocmit, 
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COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

Colegiul Medicilor Dolj Timbru Sec 

CERTIFICAT DE MEMBRU 

nr. 18730 din data de 25.12.2017 

Titular:  BURADA MARCELA-CLAUDIA 

Titluri deţinute: 

C.N.P./data na şterii 	 :od unic de identificare (C.U.I.M): 

Formarea medical ă  de bază : promoţia 1983, atestată  prin titlul de calificare seria/nr. B / 73 eliberat de 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MEDICINĂ . 

Specialităti: 	 Grad profesional: 
MEDICINĂ  GENERALA ADULTI 	 Primar 

Studii Complementare:  

Data depunerii jurământului: 01.09.2006 

Presedinte, 

Prof. Dr. TUDOR UDRIŞTOIU 	 L.S. 

....... 

Notă: A vizul anual constituie o component ă  a certificatului de membru, care trebuie să  Msoţească  pagina principală  a acestuia. 



COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

0. ilikr, 	 Colegiul Medicilor Dolj 

AVIZ ANUAL 
privind exercitarea profesiei de medic 

Timbru Sec 

din data de 29.11.2018 

Titular:  BURADA MARCELA-CLAUDIA 

C.U.I.M.: 	Certificat de membru  nr. 18730 din data de 25.12.2017 

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

'necialitate: MEDICINĂ  GENERALĂ  ADULŢI Grad profesional: Primar 
,ept de practic ă : Drept de liberă  practică  (1) 

f>olită  asigurare: seria MD nr 2000423701 incheiat ă  la Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. 
Valabilitate aviz: 23.03.2019 - 22.03.2020 

1■1Qţal 
1. Titularul are dreptul s ă  practice profesia conform prevederilor de mai sus numai în specialit ăţile in care este avizat şi numai în intervalul de timp pentru care exist ă  

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

Mentiuni privind dreptul de practică :  
(I) drept de liberă  practică  in specialitatea avizat ă  in baza căruia titularul poate, potrivit preg ătirii pentru care detine un titlu profesional, s ă  desfăşoare activit ăţi 

medicale in sistemul public de s ănătate sau/şi in sistemul privat, fie ca angajat, fie ca persoan ă  fizic ă  independentă  pe bază  de contract. Titularul poate inflinta, în 
conditilie legii, cabinet(e) de practic ă  medicală . 

(2) drept de practică  supravegheată  in activitatea de medic rezident, numai în unităţile sanitare acreditate, în conditiile Ordonan ţei Guvernului nr. 18/2009 privind 
organizarea ş i finanţarea rezidentiatului, aprobat ă  prin Legea nr. 103/2012, cu complotările ulterioare, i ale Ordinului Ministerului S ănătătii Publice i al ministrului 
educaţiei, cercet'ării şi tineretului nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a preg ătirii prin rezidentiat în specialit ăţile prevăzute de Nomenclatorul specialit ăţilor 
medicale, medico-dentare şi fannaceutice pentru reteaua de asistent ă  medicală, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) drept de practică  supravegheată  în baza căruia titularul işi poate desfăşura activitatea numai în cabinete medicale individuale, sub indrumarea unui medic cu drept 
de liberă  practică, in functie de specialitatea in care a fost confirmat medic rezident, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finan ţarea 
rezidentiatului, aprobată  prin Legea nr. 103/2012, cu complet ărlie ulterioare. 

Preşedinte, 

Prof. Dr. VIORELA ENX/911IESCU 	 L S 

Notă : Avizul anual constituie o component ă  a certificatului de memL. 	 --oteasc ă  pagina principal ă  a acestuia. , 
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EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A. 	.......... 
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Global City Business Park, Cladirea 023, Voluntari, jud. Ilfov; 

Tel: 031 9483; Fax: 021 317 0714; Capital Social: 532.823.413 RON 

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ  PROFESIONALĂ  A PERSONALULUI 

RgR SIMTEX e 
compiEDNANAGEMENTSYSTEM 
MO '9.t501 

MEDICAL 

1 

MD 2000423701 

Unitatea teritorială : AG110 - Agentia Campulung Tel: 

POLIŢA DE ASIGURARE 	  
Nume emitent: DAW MANAGEMENT BROKER Cod: RBK-677 

inlocuieşte/reTnnoieşte poli ţa: 

ASIGURAT CONTRACTANT 

Nume: BURADA MARCELA CLAUDIA Denumire : BURADA MARCELA CLAUDIA 

Adresa: 

T( Tele1 

CI 	  CUI   

CALITATEA A51(.3uKĂ  i uLui: 

X medic specialist  t1 alte specializă ri 

tj farmacist  tjasistent medical / moa şe / asistent farmacie 

PERIOADA DE ASIGURARE:   De la: 23.03.2019 	Până  la: 22.03.2020 

LIMITA RĂSPUNDERII PRIMA DE ASIGURARE MONEDA 

Vătămă ri corporale ş i pagube materiale 
pe eveniment ş i agregat 

12000.00 
9.90 EUR 

Daune morale pe eveniment ş i agregat 0.00 

S-a achitat azi 	22.11.2018 	suma de 	46.18 RON 	(curs valutar 4.6644 ) cu documentul de plat ă  (chitanţă , 

ordin de plată , etc.) 	EMA2000423701 	reprezentând Rata 1 tj / Plată  integrală  x 

EŞALONAREA RATELOR DE PRIMA: Rata 2: scadentă  la: 

MENTIUNI SPECIALE: 
Specialitate : Medici de familie si medici de medicina generala 

BAZELE 
CONTRACTUALE 

G  Condi ţ ii generale de asigurare 
tj Clauză  suplimentară  

tj Clauză  suplimentară  

Incheiată  azi: 	22.11.2018 	in localitatea CAMPULUNG - ARGES 	 'in 2 exemplare. 

Am luat la cunoştinţă  de condiţ iile de asigurare ş i sunt de acord cu incheierea poli ţei de asigurare. 

ASIGURAT 	 REPREZENTANT EUROINS 

(Semnătură , stampilă ) 	 (Semnat~ă ) 

• 	-----...:.--- 

MDpoli00_18 
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DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  DOLJ 
REGISTRUL UNIC AL CABINETELOR MEDICALE 

PARTEA I 

   

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE 

Dr. BURADA GHE. MARCELA CLAUDIA 576581 
Cabinetul 	: Dr. . MONAWAR I. MIHAELA 	 576573 	forma de organizare 	grupat  

este Inregistrat In Registrul Unic al Cabinetelor Medicale sub num ărul dc identificare 	576598 	 

data 	04.10.1999 	. 

Adresa : Cod  1100 	Localitatea 	Craiova 	Strada 	Lăpuş  	Nr. 

131. F11 Sc. 1 Ap.  1  

Medic titula 
(bnputernicit) : Dr. BURADA GIIE. MARCELA CLAUWA 

Activităţi 
autorizate : Medicină  de familie 

cod personal 	238464  

4.1 

Respo abil , 

Prof.dr n r 	"NDARI 	 Repistrul Unie al 	etelor Medicale, 
Dr. 	Şelea 

DO 

O. G. 124 / 98 , Art. 12 — Cabinetelev{ţ;iedicale sunt obligate s ă  intocmeascăş i să  transmită  situa ţ iile stabilite prin 

privind starea de s ănătate şi demografică  a populaţiei 
t.! 

le Ministerului S ănă tăţ ii , 



CONTRACT DE CONCESIUNE 
c)0,- 

	din 	 

J. Părtile contractante 
1.1. CONSILIUL LOCAL  AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul in Craiova 

str. A. t. Cuza m°. 7, cod fiscal 4417214, reprezentat prin ec. Antonie Solomon, având functia 
de Prithar, in ealitate de  concedent, 

Ş i 
if AIWUT .e  _ 	,A  TDI (rinmicillată  in U7111) 	 Tk   

medic titular al CABINETULUI 

MEDICAL  INDIVIDUAL  DR. BURADA MARCELA - CLAUDIA, cu sediul social in 

Craiova; str. .Lăpu ş , bl. F11, sc. 1, ap. 1, inregistrat la Registiul unic al cabinetelor medicale 
partea I Sub nr. 576581 din 04.10.1999, cod fiscal 2581118163226 din 10.04.2001 având 
contul R015RNCB2660000053080001 deschis la BCR SA Suc. L ăpus Craiova, 

calitate de  concesionar, 
convenit s ă  incheie prezentul contract de concesiune. 
Obiectul contractului de concesiune 

2.1. Obiectul , contractului de concesiune îl constituie exploatarea spafiului (bunul 

imobi in care functioneaZă  Cabinetul Medical Individual Dr. Burada Marcela - Claudia., 

situat Cralova,  F11, sc. 1, ap. 1,  format din 6 "inc ăperi suprafată  totală  de 
ş ,   _— 

51,45 m2 ,, conform schitei spatiului (anexa nr. 
22i.  Spatiul este concesionat impreună  cu titularul Cabinetului Medical Individual Dr. 

Brad1audia, conform acordului de vointă  privind impăiţirea timpului de folosint ă  a 

spatiului (anexa nr. 2). 
Suprafata care face obiectul prezentului contract de concesiune este de 25,725 m2 , 

calcută  conform anexei nr. 3. 
Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baz ă  de proces-verbal 

care vaeonstitui anexa nr. 4 la contractul de concesiune. 
2.5. Este interzis ă  subconcesionarea în tot sau în parte, unei terte persoane, a spatiului 

care face obiectul prezentului contract de concesiune. 	•• 

3. Termenul 
. Durata concesiunii este de 15 ani, incepând de la data 03.01.2005. 

Contractul de concesiune poateefi -  prelungit pentru o perioad ă  egală  cu cel mult 

jumătate din durata sa initial ă , astfel incât durata intregului contract s ă  nu dep ăseasc ă  49 de 

ani. 
4. Redeventa 
4.1. Redeventa este de 1 euro/m2/an în primii 5 ani. 
4 2.  După  -primii 5 ani nivelul minim al redeventei se va stabili de concedent, pornind 

de 	pietei, sub care redeventa nu poate fi acceptat ă . După  negociere cu.antumul 

va fi prevăzut intr-un act aditional semnat de ambele p ărti contractante. 
L3. Plata redeventei se face prin conturile: 

contul concedentului nr R095TREZ29121220207X.XXXX, deschis la Trezoreria 
Municrtiului Craiova; 

contui concesionarului nr. R015RNCB2660000053080001 deschis la BCR SA Suc. 

L'ăpu.ş  



,4.4. Fentru anul2005, plata redeven{ei se va face in primul semestru al anului.
,4..4. Pentru urmf,torii 4 ani, incepAnd din anul 2Q06, plata redeventei se va thce in

prinairi frimestru al anului respectiv. Ulterior, termenul de platfl a redeventei se va stabili prin
act a*iiii*nal.

4"5. Neptata redeventrei in termenul prevlzut la pct. 4.4 dd dreptul concedentului s[
pretiilct$ penalitf,gi fn cualtum deO,25% ditvaloarea acesteia pe zi de lntfrrziere.

4..7. Neplata redevenlei pentru o perioad[ de un an duce ia rezilierea contractului.
5. Drepturile pdrlilor
5.1 . Drepturile concesionarului
5"1.1. Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul gi pe

r*sp**rJerea sa, bunul imobil care face obiectul prezentului contract de concesiune.
5.?. Drepturile concedentului
5.2.1. Concedentul are dreptul s[ inspecteze bunul imobil concesionat, sf, veritice

sradiul '3e realizare a investitriilor, precutn gi modul in care este satisfficut interesul public prin
realiileiea activit[fii sau serviciului public, verificAnd respectarca obligatriilor asumate de
conf,c'r3nar"

3.'2.2. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilX a concesionarului.
6. Obligatriile p[rfilor
{r.1. Obligatiile concesionarului
r;.1.1. Concesionarul este obligat s[ asigure exploatarea eficace in regim de

continr+itate gi de permanenf[ a bunului imobi[care face obiectul concesiunii.
6.\.2. Concesionarul este obligat s[ pliteasc[ redevenfa.
{i.1.3. Concesionarul are obligalia de a restitui bunul concesionat, dupd expirarea

conri:r,r*fi.rlui de concesiune, in deplin[ proprietate, liber de orice sarcin[, inclusiv investitriile
realirat*, cel pulin in condiliile in care a fost preluat, in caz contrar unnAnd s[ suporte
oon'tf;r.li aiOarea daunel0r produse.

n|r4. Concesionarul poate investi in bunul imobil concesionat sau poate realiza lucr[ri
cie nrcrdemizare & acestuia numai cu acordul concedentului.

6.1.5. ln termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune,
conc*si*narui este obiigat s[ depun[, cu titlu de garanJie, o sumi de 800.000 lei, reprezentflnd
o cordparte din suma datorat[ concedentului cu titlu de redevenf[ pentru primul an de
activ, :ace "

5.1.6. [a incetarea contractului de concesiune din alte cauze clecat prin ajungere la
temler. excluzAnd fota major[ gi cazul fortuit, concesionarul este obligat s[ asigure
cont?.nuitatea presterii activit[iii sau serviiiliiili public, tn conditriile stipulate ln contract, pfln5
la pr*iuarea acesteia cle c[tre concedent.

6.I.7 ,in cazul in care concesionarul sesizeaz[ existenfa sau posibilitatea existengei unei
caure rte naturd s[ conduc[ la imposibilitatea realizlrii activitelii sau serviciului public, va
notifica de indat6 acest fapt concedentului, in vederea lu[rii m[surilor ce se impun pentru
asigr;i r':rrea continuit[1ii activit[1ii sau serviciului public.

S.1.8. Concesionarul are obligatria de a onora anumite solicitflri ale Ministerului
S5n6tiiiij4 specifice sistemului sanitar (efectuare de gdrzi, acordare de asistenlX medicald de
spec.tanitate anumitor categorii de pacienfi etc), care vor fi reglementate prin ordin al
miiristrutrui sbnXt[{ii.

5.2. Obiigaiiile concedentului
{:}.2.L Concedentul este obligat s[ nu il tulbure pe concesionar in exercitriul drepturilor

rezill.liiie din prezentul contract de concesiune.



{i.Z.Z. Concedentul nu are dreptul s[ modifice in mod unilateral contractui de

concesir;ne, in afar[ de cazurile prev[zute expres de lege gi de prezentul contract.
6.Z.3.Concedentul este obligat s[ notifice coneesionarului aparilia oriclror lmprejurlri

de natrlril s[ aduc]i atingere drepturilor concesionarului, dacd are cunogtin!fl despre aceasta.
"lr . lV{odifi*a"rea contractului
?.1. Conceclentui poate modifica unilateral partea regiementarfi a prezentuiui contract

cle c*n*r:siune, cu notific4rea prealabil[ a concesionarului, din motive exceplionale legate de
interes*j ilational sau local, dup[ caz.

7.2.L. tn cazul in care modificarea unilateral[ a contractului de concesiune ii aduce un
prejuctri*iu, concesionarul are dreptul s[ primeasc[ in mod prompt o despigubire adecvat[ $i
efectivfi.

t "2.2. in caz de dezacord intre concedent gi concesionar cu privire la valoarea

desp5,gubirii, aceasta va fi stabilitd de instanla judec[toreasc[ competentf,'
'i.2.3.Dezacordul dintre concedent gi concesionat cu privire 1a despdgubiri nu poate s[

constlt$ie un temei pentru concesionar care s[ conduc[ la sustragerea de la obligatriile sale
contrarirltaie^

t1. incetarea contractului de concesiune
fi.1. Prezentul contract de concesiune inceteaz[ in urm[toarele situalii:
*) la expirarea duratei stabilite in prezentul contract, dacd p5rfile nu convin in scris

prelungirea acestuia, in condiliile legii;- 
b) in cazul in care interesul na{ional saq local o impune, prin denunfarea unilateral[ de

c[tre cgneedent, *u plata unei"desplgubiri justd'gi prealabile in sarcina concedentului;
e) ip cazul nerespect[rii obligaliilor contractuale de c[tre concesionar, prin reziliere

unilaielal6 de cltre concedent, cu plata unei desplgubiri in sarcina concesionarului;
r]) in cazul nerespectfuii obligatiilor contractuale de c[tre concedent, prin rezilierea

unilaieral5 a contractului de cAffe concesionar, cu plata de desp[gubiri in sarcina
conced*ntului;

*) ia disparitria, dintr-o cauzd de fo4d major[, a hunului
imp*sii:ilithlii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin
desp[gubiri;

il schimbarea destinafiei spafiilor dup[ concesionare atrage
contractuiui de concesiune; :-

rezilierea de drept a

g) concesionarul poate denunla unilateral contractul de concesiune peiltru rnotive
persci;.ale, nr:tificfincl concedentul cu 60 de zile inainte de data denunf[rii;

h) in cazul in care titularul cabinetufii?redical nu mai desfbqoar[ activitate rnedicall.
1}. R[spunderea contractuald
Q.1, Nerespectarea de cltre p[4i1e contractante a obligaliilor cuprinse in prezentul

contraei de concesiune atrage raspunderea contractual[ a pXrfii in culpfl.
it0. Fo4a major[
10.1. Nici una dintre p[rfile contractante nu rlspunde de neexecutarea la termen gi/sau

cle easli:r-iiarea in mod necorespunzator, total sau parliaf a oriclrei obligatrii care ii revine in
baz;r ,;.:iezentuiui contract de concesiune, dac[ neexecutarea sau executarea necolespunzatoare
a ob1i,u;;rliei respective a fost cauzatdde fo4a major[, astfel cum este definit[ in lege.

10.2. Fartea care invoc[ forfa majord este obligat[ s[ notifice celeilalte pdrfi, in termen
de 49 *re ile la producerea evenimentului, gi s[ ia toate m[surite posibile in vederea limitlrii

consecin{elor iui.

concesionat sau in cazul
renunlare. fEr[ plata unei



10.3. Dacă .  în termen de 15 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaz ă , 
părtiie au dreptul s ă  iş i 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 acceptiunea p ărtilor 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. 

1 1..2. in cazul în care notificarea se face pe cale po ştală , ea va fi transmis ă  prin 
scrisoare recomandat ă  cu confirmare de primire ş i se consideră  primită  de destinatar la data 
mentionată  de oficiul poştal primitor pe această  confinnare. 

11 .3. Dac ă  notificarea se trimite prin telex sau prin fax, ea se consider ă  primită  in 
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 neintelegerilor nu este posibil ă  pe cale amiabil ă , ele 

vor fi supuse spre solutionare instantei competente. 
Clauze finale 

13.1. Orice modificare a prezentului contract de concesiune se face numai prin act 
aditional semnat de ambele p ărti. contractante. 

13.2. Prezentul contract de concesiune, impreun ă  cu anexele 1 - 4, care fac parte 
integrant ă  din cuprinsul sau, reprezintă  voinţa .părtilor şi inlătură  orice alt ă  intelegere verbal ă  
dintre acestea, anterioar ă  sau ulterioară  încheieii lui. 

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

Secretar, 
Miulescu 

r■ 

Dir. Patrirnomu 

e f ServichVA.D.P.P., 
ing. 

Vizat pennn legalitate, 



ANEXA Nr. 3 Parte integrantă  a contractului de concesiune inregistrat la nr.   /2.5:-/d‘Cdin  data 

•  FIŞA SUPRAFEŢEI UTILE  CONCESIONATE  ÎN 

rnunicipiul CRAIOVA,  Lă,puş   , blocul   F  11  , sc. 2 apartamentul 1 , 
dr. Burada Marcela - Claudia 

A. Date privind spa ţiut conccsiortat 

Nr. 

Crt. 

Denunurea incăperii Suprafata 
[m2 ] 

in folosinţă  
Exclusivă  Comună  

1. Cabinet  consultaţi .  18,22 - 	 Da 

2. Sală  tratamente 	 11,26 - Da 

3. Hol  aşteptare 8,01 - Da 

4. Sală  sterilizare şi izolator copii 8,2 - 	 Da 

5. IGrupsanitar 4,5 - Da 

6. Spaţii  depozitare (magazie) 1,26 - Da 

TOTAL 51,45 

b. Titularii de  contracte de contracte de concesiune care folosesc spa ţiul în comun 

Nr. Numele şi prenumele Calitatea Suprafa ţa  folosită  
( ) 

1. ' Monawar Mihaela Titular 25,725 =51,45:2 

2 Burada Claudia Titular 25,725 =  51,45:2 

CONCEDENT._ 	 CONCESION 



MUNICIPIUI, CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIU.LUI CRAIOVA 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Urm ă rire Contracte, Agen ţi Economici 
Nr. 	Il 22017  

ACT ADITIONAL Nr.2/2017 
la contractul de concesiune nr. 125436/24.05.2005 

intre 
CONS1LIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul in Craiova, str. A. I. Cuza nr. 7, cod 

fiscal 4417214, reprezentat prin Primarul Municipiului Craiova,1n calitate de concedent si 
13URADA MARCELA — CLAUDIA (domiciliată  1n 

judeţul Dolj, CN 	 medic titular al CAB1NETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. BURADA 
MARCELA CLAUDIA , cu sediul social în Craiova, str. L ăpuş , bl.F11, sc.1, ap.1, inregistrat la Registrul Unic al 
Cabinetelor Medicale, partea I sub num ărul 576581/04.10.1999, cod de inregistrare fiscal ă  2581118163226, având 
contul R015RNCB26600000530800001 deschis la BCR S.A. Suc. L ăpuş  Craiova, 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.125436/24.05 .2005. 

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

4.1.Redevenţa este de 14,70 leiltnp/lun ă, incepând cu 01.06.2016. 
4.1.1.Redevenţa anuală  esteln sumă  de 4.538,00 lei (378,16 lei/lun ă). 
4.1.2. Redeven ţa aferentă  perioadei 01.06.2016-31.12.2016 este in sum ă  de 2.647,12 lei, cu termen de plat ă  

până  la 30.09.2017. 
Art.H. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr.125436/24.05.2005 r ămăn neschimbate. 
Art.III.Prezentul act adi ţional devine parte integrant ă  a contractului de concesiune nr.125436/24.05.2005, 

fiind intocmit j‘n 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractant ă . 

Concedent, 	 Concesionar, 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 	 BURADA MARCELA - CI 

Pt. PRE 
VIC,EPR 

MIHAIL 

„ 

medic titular al 
CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL 

DR. BURADA MARCELA - CLAUDIA 

Direcţia 
Director 

Cristian Ior 

Vizat pentri legalitate, 
Direcţia Juridieă  

cons. jur. Isabela 

Vizat, 
Control Financiar-Preventiv, 

Director „E,x,e1 
şlt} 

..„, 



NR 6 ?.17 5-,  71. 2a (y 

Catre Primaria Craiova, 

Prin prezenta,va confirmam ca in strada 
Eustatiu Stoenescu nr 15,b1 F11, sc 1, apt 3 
functioneaza Cab.Med.Fam. DR. Monawar Mihaela si 
Cab.Med.Fam. DR Burada Claudia. 

Acesta este numarul corect al apartamentului 
(3), in care isi desfasoara activitatea cabinetele 
medicale mai sus mentionate. 

Presedinte. 



Al—ifbrizatie : 14/11/2001;30-1/3773 
C.I.F. 	: 14327968 
Sediul : Str.Eustatiu Stoenescu,nr.24,b1.F11,sc.2,parter 
Telefon :0351-437002 

CHITANTA 
Seria A5F2014 	Nr.32088 	Data 26.08.2019 

Am primit de la : CMI MONAVVAR MIHAELA 
Adresa : Bloc F11 sc.1 ap.3 
Suma de : 434.99 
adica 	: patru sute treizeci si patru lei si nouazeci si noua bani 

Reprezentand : Intretinere Noi 2018, Dec 2018, lan 2019, Feb 2019, Mar 2019 
Apr 2019, Mai 2019, lun 2019, iul 2019 

imoP ţ °-  
din care intretinere :434.99 	ţe'pr, .‘,V%  CkigUŞ  B  

rulment 	 NC1° 	‘,Zg 	 (‘,Y4  

reparatii  

penalitati 	 faW 
Cod 14-4-1 

A5 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

CERTIFICAT DE NOMENCLATURA STRADALA 

Nr. ..2580 dln 	1810712009  

C.L.M Cralova pentru Cablnet Medlcal IndIvidual Dr. Burada 

Co urmare a cererll adresate de• 	
MarC.011.1 - laudia

cu 

domiclIlUt ln Jud. 	 Doll 	
MunIcIpIul 	 - 	Cralova 	, ...... ... . , 

A. I. Cuza 	nr. . 

InregIstrata la nr.  89914  dln 	15k7r109 

Achltat taxa de . 	8 	hslcu chltanta nr.: 	
... . 

■ 

Prezentul certilicat nu constitule tillu de proprletate nu conlera aceasta calltate •.. • 	 FP-34-03.ver02  

ORM OU 
INALUL 

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.5F LAPUS 

CERTIFICĂ : 

Imobllul sltuat le fr:141,,,I',N... 	... 	şţrO.,  .  ţepue , hl. F11, sc. 1 . 

figureeza In NornenalatOKJI.Str 	:\)r muntalplutul CralOva ... adresa: 

' tratta Euetat 	
oenescu nr. 16, pi, F11, ec. 1 

prozo ‘ ,.fi ce ,— .M......r.,, I,e valabli pe durata Contractulul de Conces
ţ une Nr.125436 elln 24,05.200 5 . , ,,,, 	i  

P. Att((a. 
arh, Mircea.luli 

Nota: 

CON 
OR 



FISA MIJLOC FIX 
Cod: 14-2- 

Nr. inventar: 11000223 

Fel,serie,nr.,data doc. provenienta: 	din  -  HCL 
238/27.12.2004 

Valoare de inventar: 334.297,46 
Valoare de intrare: 0,01 

Amortizare lunara: 557,58 

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice: 
CIRCA  33-34 ADULTI 5158,STR 

E.S1:0ENESCU5,BLF11, 

Loc de folosinta: Cabinete medicale D.Priv. 

Accesorii: N: Bloc F8; S: Bloc F8, V: Bloc F8; E: Bloc F8, 
STR. E STOENESCU,NR15,BL F11,SC1,AP3,4 -107MP 

Grupa: 
110. CONSTRUCTII -DOMENIUL PRIVAT 

Codul de clasificare: 

1.6.2 Constr pt invatamant; stlinta; cultura si 

Data darii in folosinta: 

luna: Noiembrie  -  Anul: 2006 

Data amortizanl complete: 

Luna: Noiembrie  -  Anul: 2056 

Durata normala de functionare: 600 luni 

Cota de amortizare: 0,1668 % 

MUNICINUL CRAIOVA 

NrCrt 
Docurnentul 

(Numarul, data) 
Operatlunile care prIvesc miscarea, cresterea 

sau diminuarea valorii mijlocului fix Buc. Debit Credit 

1 /01.11.2006 Valoare achizitie 0,01‘ 0,00 
2 /01.0 .2009 Reevaluare 2009 1 264.359 99 0,00 

250 / 30.12.2012 Proc-es reevaluare Dom. Privat 1 47.082,53 0,00 
4 10047130.12.2015 Proces reevaluare Dom. Privat  -  Constructii 1 4.111,04 0,00 
5 250 / 31.12.2018 Proces reevaluare Dom. Privat  - 

CONSTRUCTII 
18.743,89 0,00 

Total rulaje 334.297,46 0,00 
Sold 334 297,46 
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