
 
 
 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                          PROIECT 
 
  

            HOTĂRÂREA NR.____ 
privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei pentru activitatea depusă de 

membrii comisiei pentru vânzarea spaţiilor medicale şi ai comisiei de contestaţie 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.01.2020; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.3004/2020, raportul nr.7908/2020 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.8972/2020 al Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea cuantumului 
indemnizaţiei pentru activitatea depusă de membrii comisiei pentru vânzarea spaţiilor 
medicale şi ai comisiei de contestaţie; 
 În conformitate cu prevederile art.5 alin.7 și art.15 alin.2 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului 
sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical; 
 Potrivit prevederilor art.129 alin.2 lit.a și d coroborate cu alin.4 lit.a și alin.7 lit.c, 
art.139 alin.3 lit.a şi 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 cuantumul indemnizaţiei pentru activitatea depusă de membrii comisiei 
pentru vânzarea spaţiilor medicale şi ai comisiei de contestaţie, de 900,00 lei 
brut/ședință, pe întreaga durată de funcţionare a comisiilor. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.299/2008. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico-
Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
                   Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                     Se aprobă, 
Direcţia Patrimoniu            PRIMAR,  
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                    Mihail GENOIU 
Nr.3004/08.01.2020                          
                                                                                                                   
                                                    
  
                                                                

Referat de aprobare  
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indemnizaţiei acordată membrilor din comisia 
pentru vânzarea  spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi comisia de contestaţie 

 
 

 În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr.68/28.05.2008, spaţiile proprietate privată a 
statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale în care, funcţionează unităţi medicale înfiinţate 
şi organizate potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr.124/1998 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi spaţiile în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, 
conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea 
cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.598/2001, se vând prin negociere directă sau, după caz, prin licitaţie 
publică cu strigare, în condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă. 
 Potrivit art.5 din Ordonanţa de urgenţă nr.68/28.05.2008, pentru vânzarea spaţiilor cu 
destinaţia de cabinete medicale precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului 
medical, se constituie prin dispoziţie a Primarului o comisie de vânzare a spaţiilor şi o comisie de 
contestaţie.Membrii comisiei pentru vânzarea spaţiilor medicale şi ai comisiei de contestaţie au 
dreptul la o indemnizaţie pentru activitatea depusă, ale cărei cuantum şi condiţii de acordare se 
stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local, cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 
Judeţene şi constituie cheltuieli în sensul prevederilor art.15 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă. 
 În raport cu această prevedere, având în vedere avizul favorabil al Direcţiei Generală 
Regională a Finanţelor Publice Craiova nr.212681/05.12.2019, propunem ca pentru activitatea 
depusă să li se acorde membrilor comisiilor o indemnizaţie în cuantum de 900,00 lei brut pe 
şedinţă, pentru întreaga durată de funcţionare a comisiilor.     
 Faţă de cele prezentate, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr.68/28.05.2008, cu 
precum şi, în conformitate cu art.129, alin.1, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.6, lit.b şi alin.7, lit.c, 
art.139, alin.1 coroborat cu alin.3, lit.a şi lit.g, art.154, alin.1, art.155, alin.5, lit.c din Ordonanţa 
de Urgenţă nr.57/2019, privind Codul administrativ, este necesară şi oportună promovarea 
Proiectului de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiei pentru activitatea depusă de membrii 
comisiei pentru vânzarea spaţiilor medicale şi ai comisiei de contestaţie, la un cuantum de 900,00 
lei brut/şedinţă, pe întreaga durată de funcţionare a comisiilor. 
 
                                                        Director Executiv,                                                                               
                                                       Cristian  Ionuţ GÂLEA         
 
   



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                       SE APROBĂ, 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                                 PRIMAR, 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                       MIHAIL GENOIU 
Nr.7908/14.01.2020    
                                                                                                                                                                                                                                      

RAPORT  
privind aprobarea indemnizaţiei acordată membrilor din comisia pentru vânzarea  spaţiilor cu 

destinaţia de cabinete medicale şi comisia de contestaţie 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.135/28.08.2008 s-a aprobat lista spaţiilor proprietate privată 
a municipiului Craiova, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară 
activităţi conexe actului medical care urmează să fie vândute în condiţiile Ordonanţei de urgenţă 
nr.68/28.05.2008. 
 În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr.68/28.05.2008 publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I nr.428/06.06.2008, spaţiile proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale în care, funcţionează unităţi medicale înfiinţate şi organizate potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.124/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi spaţiile în care se 
desfăşoară activităţi conexe actului medical, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2000 
privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe 
actului medical, se vând prin negociere directă sau, după caz, prin licitaţie publică cu strigare, în 
condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă. 
  Potrivit art.5 din Ordonanţa de urgenţă nr.68/28.05.2008, pentru vânzarea spaţiilor cu 
destinaţia de cabinete medicale precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului 
medical, s-a constituit prin Dispoziţia Primarului nr.5483/03.07.2019, o comisie de vânzare a spaţiilor 
şi o comisie de contestaţie. Fiecare comisie este formată din : 
 a) două persoane din aparatul de specialitate al Primarului; 
 b) un reprezentant al autorităţii de sănătate publică judeţene; 
 c) un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor şi un reprezentant al colegiului teritorial 
al medicilor dentişti; 
   d) un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene; 
 e) 2 consilieri locali ai municipiului Craiova.          
 În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la lucrările comisiei, aceştia vor fi 
înlocuiţi de membrii supleanţi, stabiliţi prin dispoziţie a Primarului.
 Membrii comisiilor nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori sau cenzori la o persoană 
juridică care solicită cumpărarea spaţiului medical. Membrii comisiilor nu pot solicita cumpărarea de 
spaţii medicale şi nu pot fi soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice 
care a solicitat cumpărarea spaţiilor medicale. În caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile de la 
constatarea acesteia de către comisie, aceasta se completează cu alţi membri din rândul supleanţilor. 
 Comisia are următoarele atribuţii: 
 a) desemnează la prima sedinţă preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei;
 b) ţine evidenţa spaţiilor medicale care cad sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă;
 c) în cazul vânzării prin negociere directă, negociază cu cumpărătorul şi aprobă preţul minim 
de vânzare al spaţiilor medicale, care nu poate fi mai mic decât preţul stabilit în baza raportului de 
evaluare; 
 d) participă la desfăşurarea licitaţiei publice cu strigare.  
 Comisia negociază preţul de vânzare al spaţiului medical cu potenţialul cumpărător pornind de 
la un preţ care nu poate fi mai mic decât cel rezultat din raportul de evaluare, raport care va evidenţia 



şi valoarea investiţiilor efectuate de către solicitant pe bază de acte justificative, acolo unde este 
cazul.Valoarea investiţiilor efectuate se poate deduce numai dacă acestea au fost realizate cu acordul 
proprietarului, al deţinătorului dreptului de administrare sau în baza contractului de concesiune, după 
caz, valoare ce nu poate depăşi jumătate din preţul stabilit în raportul de evaluare. 
 La finalizarea procedurii de vânzare a fiecărui spaţiu medical, comisia încheie un proces - 
verbal ce va conţine datele cu privire la desfăşurarea procedurii de vânzare şi preţul obţinut pentru 
spaţiul vândut. 
 Este prevăzută calea contestaţiei la comisia de contestaţii în situaţia în care comisia refuză să 
încheie acest proces verbal, ori îl încheie cu nerespectarea dispoziţiilor legale. 
 De asemenea, comisia se ocupă de vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a spaţiilor care nu 
au fost vândute prin negociere directă, mai puţin cele pentru care concesionarii nu şi-au exprimat 
intenţia de cumpărare. 
 Contractul de vânzare - cumpărare a spaţiului medical se încheie în termen de maximum 15 zile 
de la data încheierii procedurii de soluţionare a contestaţiilor, cu respectarea prevederilor art.9 al 
prezentei ordonanţe de urgenţă. Modelul contractului de vânzare - cumpărare a spaţiilor medicale a 
fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.270/29.07.2010, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.156/28.03.2013.  
 În conformitate cu art.5 (7) din prezenta ordonanţă, membrii comisiei pentru vânzarea spaţiilor 
medicale şi ai comisiei de contestaţie au dreptul la o indemnizaţie pentru activitatea depusă, ale cărei 
cuantum şi condiţii de acordare se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local, cu avizul Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice Judeţene şi constituie cheltuieli în sensul prevederilor art.15 alin.(2) din 
ordonanţa de urgenţă. 
 În raport cu această prevedere, prin adresa nr.202829/2019 s-a solicitat avizul Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice Dolj, ca pentru activitatea depusă să li se acorde membrilor comisiilor o 
indemnizaţie în cuantum de 900,00 lei brut pe şedinţă, pentru întreaga durată de funcţionare a 
comisiilor.  
 Această propunere a avut în vedere faptul că pentru membrii comisiei de vânzare a cabinetelor 
medicale constituite în baza Ordonanţei de urgenţă nr.68/28.05.2008, indemnizaţia aprobată prin 
H.C.L.nr.299/27.11.2008 a fost de 650 lei brut pe şedinţă. Pornind de la data adoptării acestui act 
normativ, actualizând indemnizaţia respectivă cu indicii inflaţiei, a rezultat o indemnizaţie de 900,00 
lei brut pe şedinţă (conform Anexei).  
 Faţă de cele prezentate, şi ţinând cont de avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj 
nr.212681/05.12.2019, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr.68/28.05.2008, precum şi, în 
conformitate cu art.129, alin.1, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.6, lit.b şi alin.7, lit.c, art.139, alin.1 
coroborat cu alin.3, lit.a şi lit.g, art.154, alin.1, art.155, alin.5, lit.c din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 

− Aprobarea indemnizaţiei pentru activitatea depusă de membrii comisiei pentru vânzarea 
spaţiilor medicale şi ai comisiei de contestaţie în cuantum de 900,00 lei brut/sedinţă, pe 
întreaga durată de funcţionare a comisiilor. 

− Încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.299/27.11.2008. 
   
                         Director Executiv,                                                 Şef Serviciu,                                         

               Cristian Ionuţ GÂLEA                                        Victor COSTACHE                             
                                                                   
 
                                                                                                                                    Întocmit, 
                                                                                                                                                     cons. Daniela Radu 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 8972/15.01.2020 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 Având în vedere: 
 

− Referat de aprobare nr. 3004/08.01.2020 şi Raportul nr. 7908/14.01.2020  al Directiei 
Patrimoniu; 

− în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.68/28.05.2008, pentru 
vânzarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale precum şi a spaţiilor în care se 
desfăşoară activităţi conexe actului medical ; 

− Avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj nr.212681/05.12.2019 

− 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:  
 

− Aprobarea indemnizaţiei pentru activitatea depusă de membrii comisiei pentru vânzarea 
spaţiilor medicale şi ai comisiei de contestaţie în cuantum de 900,00 lei brut/sedinţă, pe 
întreaga durată de funcţionare a comisiilor. 

− Încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.299/27.11.2008. 
 
 
           Director Executiv,           Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu                         cons. jr. Bedelici Nicoleta 
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MINIŞTERUL FINANŢELOR PLIBLICE 

Ag‘n ţ ia Na ţ ional ă  de 
jdmInistrare FIsca1 ă  

DIrec ţia General ă  Regional ă  a 
Flnantelor Publice - Cralova 

Nr. CRR-REG- 36306 / 04.12,2019 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIrecţia Patrimonlu 

#1ANAF 

Urmare a adresel dumneavoastr ă  nr. 2 2~19:11•:20/9; -Tnre Istrată - la D.G.R.F.P, Craiova sub nr. CRR -RE0-36306/03.12.2019, cu privire la v ănzarea prIn negociere direct ă  sau prin IlcItatie pubIic ă  cu strigare, a unor spa ţli in care funcţionează  unităţi medicale Tnfiin ţate ş i organizate potrivit Ordonan ţei Guvernului nr. 124/1998 republicat ă , cu modifică rile ş i completă rfle ulterioare, precum ş i spatille in care se desfa şoară  activităţ i conexe actului medical, 

1n conformitate cu preveclerlle art. 5 alin. 7 dIn OUG nr. 68/2008 privind v ănzarea spa ţiflor proprietate privat ă  a statuluI sau a unit ă tilor admInIstrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete meclicale, precum ş i a spa ţillor Tn care se desfăşoară  activităţi conexe actu!ui medical, potrivit că rora: aMernbrii comisiilor au dreptul la o indemniza ţie pentru actIvItatea depusă, a/e cărei cuantum şi condiţil de acorclare se stabilesc prin hotărăre a consillului local sau judeţean, cu avizul direcţlel generale a flnanţelor publice judeţene sau e municipfulul Bucureş ti, şi constitule cheltulell Tn sensul prevederilor art. 15 alin. (2)", Aviz ăm favorabil propunerea dUmneaVOaStră  de acordare a unei indemniza ţii membrifor cornisiei pentru vănzarea spa ţiilor medicale, Tn cuantum de 900 Iel/ şedinţă , pentru Tntreaga durată  de funcţionare a comisiilor. 

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederfle regulamentului UE 2016/679 
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DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agen ţi Economici 
Nr. 	 / 19.11 .2019 

CĂTRE, 
DIRECŢIA GENERALĂ  REGIONALĂ  A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA 

Str. Mitropolit Firmilian, nr.2 
Craiova, Dolj 

Revenim la adresa nr.44179112.03.2019, cu aceea şi solicitare: 
in conformitate cu Ordonan ţa de urgenţă  nr.68/28.05.2008 publicată  in Monitorul Oficial, Partea 

I nr.428/06.06.2008, aprobat ă  cu modificările aduse prin Legea nr.192/2011, spa ţiile proprietate privat ă  
a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale in care, func ţionează  unităţi medicale infiinţate ş i 
organizate potrivit Ordonan ţei Guvemului nr.124/1998 republicat ă, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi spaţiile in care se desfăşoară  activităţi conexe actului medical, conform 
Ordonanţei de urgenţă  a Guvemului nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liber ă  
practică  pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobat ă  cu modificări prin Legea 
nr.598/2001. se v ănd prin negociere direct ă  sau, după  caz, prin licitaţie publică  cu strigare, in condi ţiile 
prevăzute de ordonan ţa de urgenţă . 

Potrivit art.5 din Ordonan ţa de urgenţă  nr.68/28.05.2008, pentru vânzarea spa ţiilor cu destina ţ ia 
de cabinete medicale precum ş i a spaţiilor In care se desfăşoară  activităţi conexe actului medical, s-a 
constituit prin Dispozi ţia Primarului nr.5483/03.07.2019 comisia de vânzare a spa ţiilor medicale şi 
comisia de contesta ţie. 

in conformitate cu art.5 (7) din prezenta ordonan ţă, membrii comisiei pentru vânzarea spa ţiilor 
medicale şi ai comisiei de contestaţie au dreptul la o indemniza ţie pentru activitatea depus ă, ale cărei 
cuantum ş i condiţii de acordare se stabilesc prin hot ărâre a Consiliului Local, cu avizul Direcţiei 
Generale a Finan ţelor Publice Judeţene şi constituie cheltuieli In sensul prevederilor art.15 alin.(2) 
din ordonan ţa de urgenţă . 

in raport cu aceast ă  prevedere, solicităm avizul ca pentru activitatea depus ă  să  li se acorde 
membrilor comisiilor o indemnizaţie in cuantum de 900,00 lei brut pe şedinţă , pentru intreaga durat ă  de 
func ţionare a comisiilor. 

Aceast ă  propunere are in vedere faptul c ă  pentru membrii comisiei de vânzare a cabinetelor 
medicale constituite in baza Ordonan ţei de urgenţă  nr.68/28.05.2008, indemniza ţia aprobată  prin H.C.L. 
nr.299/27.11.2008 a fost de 650 lei brut pe şedinţă . Pomind de la data adopt ării acestul act nonnativ. 
actualizând indemniza ţia respectivă  cu indicii inflaţiei, a rezultat o indernniza ţie brută  de 883,89 lei brut 
pe şedinţă  (conform Anexei , calculat ă  la momentul redactării ). 

PRIMAR, 	 DIRECTOR' 
MIHAIL GENOIU 
	

CRISTIAN IO 	GÂLEA 
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LOCAL AL MUNICIPIULUI IOVA 

HOTĂRÂRE N i35 

onsiui Loc 1 al Municipiului Craiova, 'intrunit 1n şedinţa ordinară  din 
28 C ,  2.008. 

4vânci îrk vedere raportul nr.117595/2008, 'ffitocmit de lirec ţia Patrimoniu, prin 
carc- 	proDune apr barea listei spaţiilor proprietate privat ă  a municipiului Cralova, cu 

cablnet medicale , precum şi a spaţIllor în c e se desfăşoară  activltăţi 
cor»e actuiui medical, care urmeaz ă  să  fie v's dute şi rap artele comisillor de 
specialitate ale Co sillulul Local al Municipi lul Cr lov nr.75, 76, 77, 81 şi 82/2008; 

ti -2nfolmitate cu prevederile Ordonan ţei de Urgenţ-  Guvernului nr.68/2008 
pri‘   vănzarea spatiilor proprietate privat a sta lui s u a unit ăţilor ad inistrativ-
terh.. laK cu destInaţi de cabinete medicale, prec m şi spatillor in care se desfa ş  ară  
aet ţi conexe actul i medical; 

temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5, lit, b şi art. 45 ali 3 dln Legea 
ny 	12001,republicată, privind adrninistraţla pubhc local ă ; 

Se apribă  lista spaţiilor proprietate privat ă  a municipiuluj Craiova, cu destina ţi 
de cabinete medicale, precum şi a spaţill r în c re se desfăşoară  acti•ităţi c nex 
actului rnedlcal care urmeaz ă  să  fie vândute, identificate conform anexei car 
face parte integrant ă, din prezenta hotărke. 

. Pe data preze tei hotărâri, işi incetează  efectele Hot ărârea Consili I iLocal 
iunicipiului Cralova nr.273/2006. 
Serviciul Administra ţie Publică  Local , irec ţia Economico- Fi anciar ă  
Direcţia Patrim iu vor aduce la Indeplinjre prevecerile prezentei h t ărâri. 

('CONT E 	AZĂ , 
S RETA 

SCU 

:•' ,\p13\e'\Docmot 



Antxt 11aHot'ărr wea nn,13512008 

, aţiitor 'i)roprietate privată  a municipiului Craiova, cu destinaţia de cabinete 

1,(1.;1c, 	 spaţillorI care se desfăşoară  activităţi conexe actului, ce ur eaz ă  

s'' fie vândute 1n conditiile OUG nr. 68/2008 

aova cart. lrzda lui Novac, bl. 56, ap. 1 

cart, i razda lui Novac, bl. 56, ap. 2 

,ra`iGva, cart. razda lui Novac, bl. 56, ap. 3 

;raiova„ cw,rt. razda lui Novac, bl. 56, ap.4 

raiova, cart. Calea Bucureşti (Lăpuş), bl. Nlb, prtr, ap. 1 

cart, Calea zucureşti (Lăpuş), bl. Nlb, parter, ap. 2 

oart Cr.laviţa Nouă, bl. 160G, ap. I 

cart. Craio-Vita Nouă, bl. 160G,  •  2 

Bd. 1 Mai, str. Dr. Mihai Cănci lescu, bl. 139, ap. 1 

cal 	bl. F11, sc. 1, ap. 1 
cart. L:p:u ş , bl. F11, sc. 1, ap. 4 (2) 

raicva cart. Rovine, bl. G28, ap. 1, 

-;raieva, c4rto ovine, bl. G28, ap. 2 

cart.1",' ovine, bl. G28, ap. 3 
cart. svine, bl. G28, ap. 4 

Roşie, bl. 6 vechi, parter 
:Ă9_110Va, cart. Vale 

bl. 3, parter 
")-alova, Aleea Arh. 	Marcu nr. 16A 

Bd. Olte ia nr. 41 

-.,;(a ş,tova, Str. Oltet r. 5 
C'ralova, str. Co stantin Gherghina nr. 62 

7■.o7a 9  str. i .rianr. 5 
raiova str. 1 Decembrie 1918 nr. 14 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7 	 Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585 	 Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro  
www.primariacraiova.ro  

   

 

MOV1',NS 

 

DISPOZITIA NR.   943  
Având .  in vedere raportul raportul Direc ţiei Patrimoniu nr.74260/17.04.2019 şi raportul de 

avizare  nr -430 /ŞS2019  al Direc ţiei Juridică, Asistenţă  de specialitate şi Contencios 
Administrativ, prin care s-a propus constituirea comisiei pentru vânzarea spa ţiilor proprietate privat ă  a 
municipiului Craiova, cu destina ţia de cabinete medicale precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară  
activităţ i conexe actului medical şi a comisiei de contesta ţie, in conformitate cu prevederile Ordonan ţei 
de urgenţă  nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spa ţiilor proprietate privat ă  a statului sau a unit ăţilor 
administrativ — teritoriale cu destina ţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor in care se desfăşoară  
activităţi conexe actului medical, 

in temeiul art.61 alin.2 coroborat cu art.68 şi art.115 alin.1, lit.a, alin.2 şi alin.7 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică  locală, republicată. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DISPUNE: 

Art.1  Se constituie comisia pentru vânzarea spa ţiilor medicale, in componen ţa prevăzută  in 
Anexa nr.1 la prezenta dispozi ţie, care face parte din aceasta. 

Art.2  Se constituie comisia de contesta ţie in componenţa prevăzută  in Anexa nr.2 la prezenta 
dispoziţie, care face parte din aceasta. 

Art.3  Componen ţa şi modul de lucru ale comisiei de vânzare/de contesta ţie sunt stabilite 
potrivit prevederilor Ordonan ţei de urgenţă  nr.68/28.05.2008. 

Art.4  Membrii comisiei ş i ai comisiei de contesta ţie işi desemnează  un pre şedinte. Secretariatul 
comisiilor este asigurat prin grija Serviciului Unn ărire Contracte, Agen ţi Economici din cadrul 
Direc ţiei Patrimoniu. 

Art.5  Serviciul Administraţie Publică  Locală, Direcţia Patrimoniu, Direc ţia Economico — 
Financiară, Direc ţia Impozite şi Taxe şi membrii comisiilor vor duce la indeplinire prevederile 
prezentei dispoziţ ii. 

Data 2019 

	

PH 
	

SECRE' 

	

MIHA 
	

NICOLETA 	LESCU 

	

pen 	Jitate, 

	

Cons. Jur. Ni 	1EDELICI 



ANEXA nr.l

Comisia de vinzare :
1. Membru titular : Viceprimar - Adrian Cosman

Supleant : Director Executiv, Direc{ia Patrimoniu - Primdria Mun.Craiova - Cristian Ionu! Gdlea
2. Membru titular : $ef Serviciu, Serviciul Urmdrire Contracte, Agenfi Economici - Primdria Mun.

Craiova - Madlen Anca Voicinovschi
Supleant : Consilier Juridic, Direclia Juridicd, Asistenld de specialitate gi Contencios

/ Administrativ - Primdria Mun. Craiova - Nicoleta Bedelici
3. Membru titular : Direclia de Sdnitate Publicd Dolj - Jur. Mitroi Luminila

Supleant : Jur. Paralescu Livia
4. Membru titular : Colegiul Medicilor Dolj - Dr. Sdndulescu Cristian

Supleant : Dr. Cocoq Irena - Corina
5. Membru titular : Colegiul Medicilor Dentiqti Dolj - Dr. Popescu Mihai Raul

Supleant : Dr. PitruAllma Roxana
6. Membru titular : Direclia GeneralS Regionald a Finanlelor Publice Craiova - Expert superior -

Gavriloiu Simona
Supleant : Consilier superior - Stinga Virginia - Carmen

7. Membru titular : Consiliul Local al Municipiului Craiova - Consilier municipal - Godinel
Viorica Manuela

Supleant : Consilier municipal - Radu Romeo Titus
8. Membru titular: Consiliul Local al Municipiului Craiova- Consilier municipal - CaIotd

Firmilian
Supleant : Consilier municipal - UngureanuAdriana



ANEXA nr.2

Comisia de contestafie :
l.Membru titular : Director Executiv adj., Direclia Economico - Financiard - Primdria Mun.

Craiova - $tefan Lucia
Supleant : $ef Serviciu, Direcfia Economico - Financiard - Primdria Mun. Craiova - Marcela

Bragariu
2. Membru titular : Direclia Juridicd, Asistenld de specialitate qi Contencios Administrativ

Primdria Mun.Craiova - Nelu Pirvu
Supleant : Direcfia Juridicd, Asistenld de specialitate gi Contencios Administrativ - Primiria

Mun.Craiova - Dan Zorilir
3. Membru titular : Direclia de Sdndtate Publicd Dolj - Jur. Buzduceanu Constantin

Supleant : Jur. Ruddreanu Radu
4. Membru titular : Colegiul Medicilor Dolj - Dr. Bddescu Ileana

Supleant : Dr. GdmanAurelia
5. Membru titular : Colegiul Medicilor Dentigti Dolj - Dr.Moraru Alina Iren

Supleant : Dr. Olteanu Mdddlina
6. Membru titular : Direcfia Generald Regionald a Finanfelor Publice Craiova - Consilier superior

- Licu! Mariana
Supleant : Expert superior - Crdciun Ramona - Cristina

7. Membru titular : Consiliul Local al Municipiului Craiova - Consilier municipal - Predescu

Bianca Maria Carmen
Supleant : Consilier municipal - Diaconu Dan

8. Membru titular : Consiliul Local al Municipiului Craiova - Consilier municipal - Marinescu

Radu -
Supleant : Consilier municipal - Mdnescu Dumitru



MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTARAREA NR.27O

Consiliul Local al Municipiului Craiova intrunit in gedinta ordinard din data de
29.07.2010;

Avdnd in vedere raportul nr. 10281912010 intocmit de Direclia Patrimoniu prin care
se propune aprobarea modelului contractului de vdnzare-cumpdrare a spaJiilor medicale gi
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.l 18,
ll9, l?3, 124 qi 12512010;

In conformitate cu prevederile Ordonanlei de Urgentd a Guvernului nr.68/2008
privind vdnzarea spafiilor proprietate privatd a statului sau a unitdlilor administrativ-
teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum gi a spaliilor in care se desfigoard
activitdti conexe actului medical gi Legii w.711996 privind cadastrul 9i publicitatea
imobiliar6:

in temeiul art.36, altn.2lit. c coroborat cu alin.5, lit. b, art.45 alin.3, art.l23 gi art.61
alin.2 , din Legeanr.215l200l, republicati, privind administralia publicd locald;

HOTARA$TE:

Art.l. Se aprobd modelul contractului de vdnzarc - cumpdrare a spaliilor medicale,
prevdzut in anexa care face parte integranti din prezenta hotdr6re

Art.Z. Se imputernicegte Primarul Municipiului Craiova sd semneze pentru gi in numele
Municipiului Craiova contractul de vdnzare-cumpdrare, sd reprezinte unitatea
administrativ teritoriald in fa\a notarului public, a Oficiului de Cadastru gi
Publicitate Imobiliard in vederea autentificdrii, inregistrdrii, intabuldrii gi
indeplinirii condiliilor de publicitate imobiliari prevdzute de lege.

Art.3 Anual, o comisie formatd din 2 reprezentanli ai Consiliului Local al municipiului
' Craiova, respectiv dl. Ursu Constantin gi dl. $tef64i Emilian, supleanli ai comisiei

de vdnzare a spaiiilor medicale, aprobatd prin Hotdrdrea Consiliului Local al
municipiului Craiova nr.3312008 gi un reprezentant al Colegiului Medicilor Dolj,
va verifica respectarea obligafiei generale a cumpirdtorului de a nu instrdina,
inchiria sau folosi imobilul dobdndit pentru alte activitili decdt scopul desfEgurdrii
activitatii medicale gi/sau a activitd{ii conexe actului medical.

Art.4 Sumele ob{inute din vdnzarea spa{iilor medicale gi a terenurilor afectate, proprietate
privatd a municipiului Craiova, se fac venit la bugetul local, intr-un cont special gi
se utilizeazd pentru realizarca unor proiecte de interes public in domeniul sanitar
aprobate de Consiliul Local al municipiului Craiova.



Art.5 Se aprobd rata dobdnzli ce uffneazd a ft perceputi in cazvl vdnzdrii in rute a
spaliilor cu destinatie cabinete medicale, cel pufin egali cu rata de referin{d
stabiliti periodic de Comisia Europeani pentru Romflnia Ei publicati in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administralie Publicd Locald, Directia Economico-Financiard gi Directia
Patrimoniu vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

Lucian MINCU

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU



Anexd la HotirArea nr.27 0 12010

MLINICIPruL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MLINICIPruLU CRAIOVA

PR$EDINTE DE $EDINTA,
Lucian MINCU

CONTRACT DE VAXZANN-CUMPARARE
Nr. din data de

CAPITOLUL I. Pirfile contractante

Municipiul Craiova, cu sediul in Craiova, str. A.L Cuza,nr.7 cod fiscal 4417214
reprezentat prin primarul municipiului Craiova,in cahtate de vinzdtor, pe de o parte qi

cu sediul in
, [f '-, bl '-, sc'-, ap._Cir

/C.U.I , numdr de inregistrare la Oficiul Registrului
Comerfului reprezenmt pnn
C.I./B.I. seria , flf. eliberat de , in calitate de cumplritor, pe
de altd parte.

in conformitate cu dispoziliile Ordonanlei de Urgentd nr.68128.05.2008 privind
vdnzarca spaliilor proprietate privatd a statului sau a unitalilor administrativ-teritoriale cu
destinalia de cabinete medicale, precum qi a spaliilor in care se desfEgoard activitd\i conexe
actului medical, s-a incheiat la sediul Primdriei Municipiului Craiova, situat in Craiova, str.
A.I. Cuza nr. 7 , prezentul contract de vdnzare - cump[rare.

CAPITOLUL II. Obiectul contractului de vAnzare-cumpirare

str.

Art.l. Obiectul contractului il
totalfl utild/construitd de
in suprafatd uttld,lconstruitd de

qi inscris in cartea funciard nr.
din pir{ile comune construcfiei, compusd din

reprezintd" vinzarea spa{iului medical in suprafafl
compus din lncapefl

cadastralin exclusivitate cu numdrul
Craiova qi cota de

in suprafald utild,lconstruitd de
inscris in cartea funciard nr.

cu numdrul cadastral
Craiova, situat in Craiova, str.

qi
)

nr. _, bl. _, sc. _, &p. _,



precum
suprafald de

gi a terenului

prin Dispozi\ia Primarului municipiului Craiova nr.
cumpdrdtor.

Art.3. PIata prefului se face integral, achitat cu

Art.4. Plata in rate include preful stabilit Ia art.
prevdzutd la art. 4lrt. c, se face in urmdtoarele condilii:

a) avans de l5o/o din prelul de vdnzare stabilit
achitat cu

aferent proprietate privati a municipiului Craiova in
corespunzdtor spa{iului medical, cu numdrul cadastral

gi inscris in cafiea funciard nr. Craiova, situat in Craiova, str.
,  b l ' - ,  s c ' - ,  W ' - ,  t r f ' - '

Datele de identificare, respectiv cota parte din spaliu/teren aferent spaliului cu
destinalia de cabinet medical, sunt prevdnrte in Raportul de evaluare, anexi la prezentul
contract de vdnzare-cumpdrare,care constituie parte component5 a acestuia.

CAPITOLUL III. Preful qi modaHtnfl de plati

Art.Z. Prelul de vdnzare al spa(iului medical qi dupd caz, rl terenului aferent,
identificat la art.l din prezentul contract este de lei, confofin procesului-
verbal de negociere inregistrat sub nr. la Primdria municipiului Craiova, din
data de incheiat intre comisia pentru vdnzarea spaliilor medicale desemnati

din data de 9i

in contul

2, la care se adaugd dobdnda

potrivit afi.2 in cuantum de
in contul

b) diferen(a de pre( va fi. achrtatd in rate lunare, in cuantum de lei,
egalonate pe un termen de (maximum 15 ani) la
care se adaugi dobAnda stabilitd de Consiliul Local al municipiului Craiova
intr-una din cele doud variante:

.maimarecu-procentedinratadereferinf istabi1itdperiodicde
Comisia Europeand pentru Romdnia gi publicatd in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene /
- egali curata de referinld stabilitd periodic de Comisia Europeand pentru
Romdnia gi publicatd in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

c) pentru preful ce uruneazd a se achrta in rate, se percepe o dobffndi cel pufin
egali cu rata de referinfi stabilitd periodic de Comisia Europeand pentru
Romdnia gi publicatd in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

Art.S. Achitarea pretului integral sau al avansului, dupd eaz, se face la incheierea
contractului de v inzar e-cumpirare.



CAPITOLUL IV. Obligafii contractuale

Art.6. Obligafiile cumpiritorului sunt:
a) sd pliteasci pretul imobilului care face obiectul prezentului contract in modalitatea

convenitd la Capitolul III;
b) sd respecte prevederile prezentului contract;
c) sd achite cheltuielile ocazionate de efectuarea mdsurdtorilor cadastrale qi intabularea

dreptului de proprietate al municipiului Craiova, precum $i a taxelor notariale
aferente autentificdrii prezentului contract, inclusiv cheltuielile ocazionate de
constituirea gi inscrierea ipotecii, dupd caz;

d) s[ nu instrdineze, inchirieze sau s[ foloseascd imobilul (spaliul qi terenul, dttpd caz)
ce face obiectul contractului pentru alte activrtd\i, decAt in scopul desf6gurdrii
activitdtrii medicale qiisau a activrtil\ilor conexe actului medical;

e) in cazvl vdnzdrri cu plata prelului in rate, cumpdrdtorul este obligat sd constituie in
favoarea vdnzdtorului o ipotecd asupra imobilului ce face obiectul vdrudrii, p6nd la
achttarea integrald a bunului cumpirat;

Art.7 . Obligafiile v dnzdtorului :
a) sd pund la dispozitia cumpdrdtorului imobilul ce face obiectul prezentului
contract, liber de orice sarcini;
b) s[ verifice respectarea obligatiilor stabilite la art.6, lit.d.

CAPITOLUL V. Clauze de incetare a contractului

Art.S. Contractul se considerd rezolvit de drept, frrd" a mai fi necesari punerea in
intdrziere qi fbrd alti formalitate, in urmitoarele situafii:

a) in cazul incilcirii condiliilor prevdnfie la Capitolul IV, art.6,lit.a;
b) in cazvl in care cumpdritorul nu pl[tegte la scadenld 4 rate
c) in cazul in care nu respectd clauzele contractuale;
d) in cazul incdlcirii condiliilor prezentate la art.6, lit.d.

Art.9. in situaliile prevdzute la art.8, lit. a, b gi c imobilul reintrd in proprietateaprivatd
a municipiului Craiova, in condiliile legii, iar sumele inaintate de cumpdrdtor ii vor fi
restituite, ffird dobdnda aferenti acestora.

CAPITOLUL VI. Clauze speciale

Art.10. instrdinarea prin vdnzare, a spaliilor gi a terenurilor aferente acestora, dupd
caz, dobdndite in conformitate cu prevederile Ordonanlei de Urgentd nr.68128.05.2008
privind vdnzarea spaliilor proprietate privatd a statului sau a unitalilor administrativ-
teritoriale cu destinafia de cabinete medicale, precum gi a spatiilor in care se desfdqoard
activitdli conexe actului medical, se poate face prin exercitarea dreptului de preemfiune
de citre coproprietarii gi apoi de cdtre proprietarii vecini care au cump5rat spaJiile

I



medicale gi terenurile aferente acestora, dupd caz, prrfi intermediul Colegiului Medicilor
din Rom6nia, Colegiului Medicilor Dentiqti din Rom6nia sau Colegiului Farmacigtilor din
RomAnia, dupd caz.

Art.l1. (1) Proprietarul imobilului (spaiiul medical qi terenul aferent acestuia, dupd
caz) dobdndit prin prezentul contract, care inten\ioneazd sd v0ndd acest imobil este obligat
sd incunoqtinleze Colegiul Medicilor din Romdnia, Colegiul Medicilor Dentigti din
RomAnia sau Colegiul Farmacigtilor din Rom6nia, dupd caz, iar acesta va comunica in
scris, prin scrisoare recomandatd cu confirmare de primire, persoanelor benefictare ale
dreptului de preemtiune despre intenJia de vdnzarc $i pre!, in termen de cel mult 15 zile de
la data c6nd a fost incunoqtin{at.

(2)in cel mult 15 zile, colegiile men{ionate la alin.I afiqeazd intenfia qi preful de
vdnzare pe site-urile proprii gi la sediul primdriei in a cirei razil se aflI spa{iul medical
ce urmeazil a fr vAndut.

Lrt.ll. Titularii dreptului de preemliune prevdzutr la art.10 sunt obligali s[ se
pronunle asupra exercitdrii acestuia, in termen de 30 de zIIe de la data primirii comunicdrii.

Art.13. Dacd titularii dreptului de preemliune nu au comunicat intenjia lor de a
cumpira imobilul ce face obiectul prezentului contract, in termenul prevdzut Ia art.ll,
alin.l, dreptul de preemtiune se consideri stins, iar imobilul (spaliul medical qi terenul
aferent acestuia, dupd caz) se vinde liber la un preJ care nu va fi mai mic decdt cel oferit
titularilor dreptului de preemliune.

Art.l4. Contractele de vdnzare-cumpdrare prin care s-a transmis dreptul de
proprietate asupra spatiilor medicale qi terenurilor aferente acestora, dupd caz, frrit
respectarea dreptului de preemliune sunt lovite de nulitate relativi.

Art.15. in cazul incilcdrii obligaliei stabilite Ia art.6 lit.d qi e, imobilele reintri in
proprietatea privatd a municipiului Craiova, iar sumele inaintate de cumpdritor ii vor fi
restituite fdrd dobdnda aferentd acestora.

VANZATOR
Municipiul Craiova
Prin Primarul Municipiului Craiova

Director Direcjia Economico - Financiard

Direclia Patrimoniu

Av tzat p entru legalitate

CUMPARATOR



MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR. 156 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr.270/2010 
referitoare la aprobarea modelului contractului de vânzare-cump ărare a spaţiilor 

medicale 

Consiliul Local al Municipiului Craiova intrunit în şedinţa ordinară  din data de 
28.03.2013; 

Având în vedere raportul nr.43016/2013 intocmit de Direc ţia Patrimoniu prin care 
se propune modificarea Hot ărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr.270/2010 
referitoare la aprobarea modelului contractului de vânzare-cump ărare a spaţiilor medicale 
şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.76, 
77, 78, 79 şi 80/2013; 

in conformitate cu prevederile Ordonan ţei de Urgenţă  a Guvernului nr.68/2008 
privind vânzarea spa ţiilor proprietate privată  a statului sau a unit ăţilor administrativ-
teritoriale, cu destina ţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară  
activităţi conexe actului medical, aprobat ă  prin Legea nr.192/2011; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.234/2004 referitoare 
la trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a spa ţiilor cu destina ţia 
de cabinete medicale în vederea concesion ării, 

in temeiul art. 36, alin.2 lit. c Coroborat cu alin.5, lit. b, art.45 alin.3, art.123, art.61 
alin.2, ş i art.115, alin.1, lit b din Legea nr.215/2001, republicat ă , privind administraţia 
publică  locală ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. Se aprob ă  modificarea modelului contractului de vânzare-cump ărare a spa ţiilor 
medicale, aprobat prin Hot ărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.270/2010, dup ă  cum urmează : 

1) se completeaz ă  art.4 alin.1 cu literele c) şi d) care au următorul conţinut: 
„c) plata ratei şi a dobânzii se va face pân ă  la data de 25 ale lunii, pentru 

luna în curs"; 
„d) pentru neplata la termen a ratelor lunare, cump ărătorul va fi obligat la 
plata majorării de intârziere, în cuantum de 2% din suma restant ă  de plată" 

2) se completeaz ă  art. 4 cu un nou alineat care are urm ătorul conţinut: 
„alin.2: plata anticipat ă  integrală  poate fi făcută  cu calcularea dobânzii 
menţionate la art.4 alin.1 lit.b, la diferen ţa de preţ  achitată ." 

Art.2. Se imputernice şte Primarul Municipiului Craiova s ă  semneze actele adi ţionale de 
modificare a contractelor de vânzare-cump ărare a spa ţiilor medicale.  ' 

Art.3 Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administra ţie 
Publică  Locală, Direc ţia Economico-Financiară  ş i Direc ţia Patrimoniu vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hot ărari. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
	 CONTRASEMNEAZĂ , 

SECRETAR, 
Traian Marin RADU 
	

Nicoleta MIULESCU 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA    
                                                           
                                            

 
HOTĂRÂREA NR. 299 

 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.11.2008; 
 Având în vedere raportul nr.164563/2008  întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea cuantumului indemnizaţiei pentru activitatea depusă de 
membrii comisiei pentru vânzarea spaţiilor medicale şi ai comisiei de contestaţie şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
212, 213, 214, 215, 218/2008; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.68/2008 
privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară 
activităţi conexe actului medical; 
 Potrivit prevederilor art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin. 4 lit. a, art.45 alin.1 şi 
art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 

Art.1.  Se aprobă indemnizaţia pentru activitatea depusă de membrii comisiei pentru 
vânzarea spaţiilor medicale şi ai comisiei de contestaţie, în cuantum de 650 lei 
brut pe luna în care se ţin şedinţele, pe întreaga durată de funcţionare a 
comisiilor. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local nr. 
403/27.09.2005. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico-
Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

           Dan Iulius MAGLA       Nicoleta MIULESCU 
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