
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 

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

Local al Municipiului Craiova şi Monawar Mihaela, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr.Monawar Mihaela, 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.197915/2019, raportul nr.197920/2019 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.198322/2019 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 Monawar Mihaela, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr.Monawar Mihaela, 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.125284/31.03.2005 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Monawar Mihaela, medic titular 
al Cabinetului Medical Individual dr. Monawar Mihaela, 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.125284/31.03.2005.  



 

  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 Monawar Mihaela 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.197915/12.11.2019                                                                                        PRIMAR,    
                                                                                                                                  Mihail GENOIU   
 
  
 
 
                                        Referat de aprobare 
la Proiectul de Hotărâre privind contractului de concesiune nr.125284/31.03.2005 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Monawar Mihaela, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Monawar Mihaela 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.125284/31.03.2005  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Monawar Mihaela 
, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Monawar Mihaela 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. Monawar Mihaela de prelungire 
a contractelui de concesiune nr.125284/31.03.2006în 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.125284/31.03.2005, în sensul înlocuirii numărului de 
apartament din adresa existentă în contractul  de concesiune, respectiv nr.1 cu nr.3. 

– Modificarea contractului de concesiune nr.125284/31.03.2005 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Monawar Mihaela, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Monawar Mihaela, 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.125284/31.03.2005 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Monawar Mihaela, medic titular al Cabinetului Medical 



Individual Dr. Monawar Mihaela, 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.197920/13.11.2019                                SE APROBĂ, 
                                                                                                                          PRIMAR 
                          MIHAIL GENOIU 

 
RAPORT  

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 125284/31.03.2005 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Monawar Mihaela , medic titular al Cabinetului 

Medical Individual Dr. Monawar Mihaela, 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. 125284/31.03.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Monawar 
Mihaela , medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Monawar Mihaela,  , 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 celor 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.186561/25.10.2019,    
Monawar Mihaela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Monawar Mihaela, solicită 
prelungirea contractului de concesiune nr.125284/31.03.2005, 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.11517/21.11.2017, 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 576573 
din data 04.10.1999 şi contractul de concesiune. Menţionăm că redevenţa datorată în baza 
contractului de concesiune nr.125284/31.03.2005 a fost achitată în termen. 
 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.193060/05.11.2019, dr. 
Monawar Mihaela, solicită ca la prelungirea  contractului de concesiune să fie rectificat numărul 
apartamentului din 1 în 3, în adresa specificată în contract, ataşând o Înştiinţare emisă de 



Asociaţia de proprietari nr.5F Lăpuş, care certifică faptul că 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.125284/31.03.2005,  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.125284/31.03.2005 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.125284/31.03.2005 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Monawar Mihaela, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Monawar Mihaela, 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.125284/31.03.2005 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Monawar Mihaela, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Monawar Mihaela, 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.125284/31.03.2005                                                                 

− 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. 198322/13.11.2019 
 

RAPORT  
 

 Având in vedere: 
− Referatul de aprobare nr. 197915/12.11.2019; 

− Raportul nr.197920/13.11.2019 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.125284/31.03.2005 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.125284/31.03.2005 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Monawar Mihaela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Monawar Mihaela, 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.125284/31.03.2005 încheiat între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi Monawar Mihaela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Monawar Mihaela, 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.125284/31.03.2005                                                                                                                          

    - 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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