
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.315901/15.10.2007 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Petcu Cristian Marian, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Stomatologic dr. Petcu Cristian 

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

25.03.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.40181/2021, raportul nr.42158/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr. 43970/2021 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
prelungirea duratei contractului de concesiune nr.315901/15.10.2007 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Petcu Cristian Marian, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Stomatologic dr. Petcu Cristian Marian; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, art.108, art.155 alin.5 lit.c, 
art.354 şi art.355 și art.362 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, modificată şi completată;  

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, modificată şi completată; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

   Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.315901/15.10.2007 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Petcu Cristian 
Marian, medic titular al Cabinetului Medical Individual Stomatologic dr. Petcu 
Cristian Marian, având ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet 
medical stomatologic, în suprafaţă de 18,06 mp., situat în municipiul Craiova, b-
dul Oltenia, nr.41 (Policlinica  Stomatologică Craioviţa Nouă), pentru o perioadă 
de 7 ani şi 6 luni, începând de la data 16.04.2021, până la data 15.10.2028. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr. 315901/15.10.2007. 

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi dr. Petcu Cristian Marian 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

   Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                         
Nr.40181/03.03.2021                                                                                 
                                                                                                              
                                                                                            
                           
                                        Referat de aprobare  
la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.315901/15.10.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Petcu 
Cristian Marian, medic titular al Cabinet Medical Individual Stomatologic dr.Petcu Cristian 
Marian 
 
 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.315901/15.10.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Petcu Cristian 
Marian, medic titular al Cabinet Medical Individual Stomatologic dr.Petcu Cristian Marian, pentru 
spaţiul medical stomatologic în suprafaţă de 18,06 mp, situat în Craiova, B-dul Oltenia nr. 41, 
aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova şi aflat în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 
 Durata concesiunii a fost de 15 ani respectiv de la 16.04.2006 până la 15.04.2021. 
 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", acesta mai poate fi prelungit cu 7 ani şi 6 luni. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere solicitarea doamnului Petcu Cristian Marian, de 
prelungire a contractului de concesiune nr.315901/15.10.2007, în conformitate cu pct.3.2. şi 
pct.13.1.din prezentul contract, precum şi art.108, art.129, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.6, lit.b, 
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, este 
necesară şi oportună prelungirea contractului de concesiune nr. 315901/15.10.2007 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Petcu Cristian Marian, medic titular al Cabinet 
Medical Individual  Stomatologic dr.Petcu Cristian Marian, ce are ca obiect exploatarea spaţiului 
cu destinaţia de cabinet medical stomatologic în suprafaţă de 18,06 mp, situat în Craiova, B-dul 
Oltenia nr.41, pentru perioada egală cu jumătate din durata sa iniţială, respectiv cu 7 ani şi 6 luni, 
de la 16.04.2021 până la 15.10.2028. 
                                                              
                                                                     PRIMAR,                                                                                                                               
                                                       Lia Olguţa VASILESCU                                
  
 
 
                             Director Executiv,                                           Şef Serviciu, 
                         Cristian  Ionuţ GÂLEA                                 Victor COSTACHE                          
 



                                                             
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici   
Nr. 42158/05.03.2021         
           

 
 
RAPORT  

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.315901/15.10.2007 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Petcu Cristian Marian, medic titular al 
Cabinet Medical Individual Stomatologic dr. Petcu Cristian Marian 
 

 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004, privind concesionarea 
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi Hotărârii Consiliului Local nr.238/2004, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006, a fost încheiat contractul de concesiune nr. 
315901/15.10.2007 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Petcu Cristian Marian, 
medic titular al Cabinet Medical Individual Stomatologic dr.Petcu Cristian Marian, ce are ca 
obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 23,37 mp, situat în 
Craiova, B-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă), cu durata concesiunii 
de 15 ani, începând de la data de 16.04.2006 până la 15.04.2021.  
 Ulterior, prin actele adiţionale nr.1/2013 şi nr.3/2017 s-a modificat obiectul contractului, 
astfel, suprafaţa actuală a spaţiului (bunul imobil) în care funcţionează Cabinetul Medical  
Individual Stomatologic dr. Petcu Cristian Marian fiind în prezent de 18,06 mp. 
 Durata acestui contract este de 15 ani, începând de la data 16.04.2006 până la 15.04.2021.  
 Conform pct.3.2. din contractul de concesiune mai sus menţionat: "Contractul de 
concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, 
astfel încât durata întregului contract să nu depăşească 49 de ani", Petcu Cristian Marian, medic 
titular al Cabinet Medical Individual Stomatologic dr. Petcu Cristian Marian, în calitate de 
concesionar, poate beneficia de prelungirea duratei contractului de concesiune cu perioada de 7 
ani şi 6 luni. 
 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.37718/26.02.2021,                 
d-nul  Petcu Cristian Marian, medic titular al Cabinet Medical Individual Stomatologic dr.Petcu 
Cristian Marian, solicită prelungirea contractului de concesiune, în conformitate cu pct.3.2. din 
contract, depunând în acest sens următoarele documente: C.I., Certificatul de membru al 
Colegiului Medicilor Dentisti din România RU serie AJW nr.35, Avizul Anual privind exercitarea 
profesiei de medic emis de Colegiul Medicilor Dentişti, Asigurarea de răspundere civilă 
(Malpraxis), Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea I sub 
numărul 960792 din data 17.02.2006, Certificat de avizare a cabinetului medical emis de Colegiul 
Medicilor Dentisti Dolj, contractul de concesiune nr.315901/2007. 
 Menţionăm că redevenţa datorată în baza contractului de concesiune nr. 
315901/15.10.2007 a fost achitată în termen. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere pct.3.2. şi pct.13.1. din contractul de concesiune 
nr. 315901/15.10.2007, 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 şi 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:                                                                                                                                                                                                                             

- Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.315901/15.10.2007 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Petcu Cristian Marian, medic titular al Cabinet 
Medical Individual Stomatologic dr. Petcu Cristian Marian, având ca obiect exploatarea spaţiului 
cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, în suprafaţă de 18,06 mp, situat în Craiova, B-dul 
Oltenia, nr.41 (Policlinica  Stomatologică Craioviţa Nouă ), pentru o perioadă de 7 ani şi 6 luni, 
începând de la data 16.04.2021 până la 15.10.2028. 
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare 
a contractului de concesiune nr. 315901/15.10.2007, conform punctului mai sus menţionat. 

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

 
 

Director Executiv, Şef Serviciu, 

Cristian Ionuţ Gâlea Victor Costache 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi 
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Data:  

Semnătura:  



         

          



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 43970/09.03.2021 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având in vedere: 
 Referat de aprobare nr.40181/03.03.2021; 
 Raportul nr.42158/05.03.2021 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 , 

 Contractul de concesiune nr. 315901/15.10.2007  
 -    In conformitate cu art.108, art.129, alin.2, lit.c, coroborat cu alin.6, lit.b şi 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 Conform OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 -  Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 

      propunerea privind  supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova:   
                                                                                                                                                                                                                      

- Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.315901/15.10.2007 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Petcu Cristian Marian, medic titular al Cabinet 
Medical Individual Stomatologic dr. Petcu Cristian Marian, având ca obiect exploatarea 
spaţiului cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, în suprafaţă de 18,06 mp, situat în 
Craiova, B-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica  Stomatologică Craioviţa Nouă ), pentru o perioadă 
de 7 ani şi 6 luni, începând de la data 16.04.2021 până la 15.10.2028. 
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr. 315901/15.10.2007, conform punctului mai sus 
menţionat. 

- Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 
 
     
 
             Director Executiv,                                             Intocmit, 
             Ovidiu Mischianu                      Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                      
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              



06co " (,)M 

PRIMARIA  uRAlts:A'r°%,.„1 (,,1;6:,: ţ::,V ili 

Zivapt: La 	C2ZAnui 7.12 Ă  

ch\- ei 	Gta 	eLkiffli 

CUOJY■foru 2  et, 

(19-) 	(7G-eifdt/uf 

Vot. .tc,V 0- wi 

de 	(5:11ce &271(.12ie 

em/' &r, Ribk41 ,  6-_,,,,,, 
 7 8-  06-, 

OfaloVit% /Y9060 gf 

Cyja-  fik  .1 riirt~ C5~1,-ei' 

cid? a v 

-evctş  
joecw  

(-- 	3 	ciprAf "2ey),L,kta 
CZU, 	 , 	PS1 

ceuhra 
ce)dOccd de no,etv6/ 	045,1) 

Ciiwod de 
oic8fo tfre au& fOxY 

;  0A-11-' eae 

ee
COrftt  ecti 	1411NilEak-, 'efIA r e 

Rcii&-f?-t LE,Ju 	,-0 
jk 	ov(.• 

e.cd 	 Iff  4e u 

04 03.(9009/ 

~u_ei 	 IAlif  09i (I  ‘ef-e;  e(k1140c45c. 

t‘?ve)oe 



Se acord ă  calitatea de  

d-nei / 	medic dentist PE--ŢeLi p. 
CNP 	 ,posesor al diplomei de licen ţă  nr. 
anul absolvini 2_ 	uti , Universitatea 	 S( 
Facultatea de Medicin ă  Dentară  
gradul profesional 	 sPECiigLiSer 
titiuri 	 0  e -roe- 	ebi- e 
specialităţ i 	(- 4.4îp_ukGîE 	 EN TO 	 Elyhol)ONTI-E 

c HiguRGiE ST-01,1A-TOLOGPC4 Ş f MĂI-X1LO—fAcL4-  
Atestate complementare 

Activită tile medico -dentare se pot desfa şura conform preg ă tini profesionale oblidatcrii 
stabilite de Ministerul San ă tăţ ii Publice ş i Colegiul Medicilor Denti şti din România. 
Prezentul cedificat de membru se reavizeaz ă  anual conform legii. 

Titularul a depus jurământul în fa ţa ConsilNului CeleghzM TerftowM 

Tktm[lar 

Preşedhr[te 

sor 

L.s. Secrettar 

_ 

Data emiteni 



dUC09 " a ă  

• 54719512006)  

SAN CT1UN 

V1ZE ANUALE CMDJ 

tota ţ  Gredite anuate EIVIC: 40 onforrn art. 

asigură re de răspundere civilă  pentru gr 
VIZE 
TRANSFER 

Secretar CMOJ 
nf Anrz ql.fr.ache Pre şedinte cmpJ < 

DE Adrian Carn 

512006 ş i ReguI entu 

'n acfivitatea protesio 

De ţ iniorut prezentului certticatr ăspuide discIplinar "in caz de nerespectare a obliga ţlilor ce decurg din catitatea cie 

trenhru CMDR conform art. 508. 509, 530, 536 din legea privind reforma în domefflu ţ  sanitar nr. 9512006 ş i are 

et)Igatia să  prezinte anual diplornele de Educatie Medical ă  Continua ş i asigurarea de raspundere civda. 
Prezentul certificat se emde intr-un singur exemplar originat ln caz de pierdere sau distrugere se emite un dupbcat. 
Fai ,3ificarea acestui document constduie infractiune si se pedepseste conform legilor În vgoare, 



Emisă  de S.A.-R. CITY INSURANCE S.A. 

Agen ţ ia: CRAIOVA 

Adresa: 

Str. A.I. Cuza ,nr 25 , BI M18E, parter, Craiova, jud Dolj 

Telefon / fax: 

0251.410 430/ 0251.410 433 

Agent / Broker:DAW MANAGEMENT BROKER DE ASIGURARE Utilizator: DAW WEB CRAIOVA 

E] inlocuieste polita seria G, nr. - L] Reinnoieste polita seria G, nr. 42541 2 

Asigurat: (nume, prenume/denumire, CNP/cod fiscal, nr. Of.Reg. Com ., adresa, telefon, fax) 

PETCU CRISTIAN MARIAN, 	 str. ( 	 - RAIOVA, Dolj, 0241620001 

Contractant: (denumirea/nume si prenume, cod fiscal, nr. inreg. Of. Registrul Comerfului / BI-cod personal, adresa, telefon, fax) 

PETCU CRISTIAN MARIAN, 1 	 39), CRAIOVA, Dolj, 0241620001 

Obiectul de activitate / Specificul activitatii / profesia exercitată : 

medic dentist si chirurgie maxilofaciala / Medici specialisti - specialitati chirurgicale: chirurgie orala si maxilofaciala 

Acoperire teritorial ă  / Adresa de desfasurare a activit ăţ ii: 

ROMANIA 

Tipul răspunderii Limita de raspundere asigurată  prin poliţă  Fransiză  pe eveniment 

Pe Intreaga perioadă  de asigurare Pe fiecare eveniment 

Raspundere civil ă  prolesională  
Personal medical (Malpraxis) 

62.000 EUR 62.000 EUR 

Prima de asigurare: 35 EUR 

Modalitatea de plata 

l3 Integral r_:lln rate, astfel: 

Men ţ iuni speciale: 

Perioada de asigurare: 12 luni de la 01/03/2021 pana la 28/02/2022 

La prezenta se anexeaza urmatoarele documente care fac parte integrantă  din poli ţă : 

Conditii Generale, Conditii specifice, Cerere - Chestionar 

Altele: 

Prezenta poli ţă  a fost intocmit ă  la data de 11/02/2021 in 2 exemplare, av ănd aceeasi valabilitate juridică . 

Am primit un exemplar original al contractului de asigurare si prin plata 

primei de asigurare prevăzută  in prezenta Poliţă  de asigurare/Anex ă  la 

aceasta, declar că  sunt de acord cu incheierea contractului de 
asigurare in aceste conditii. Declar c ă  am luat la cunostin ţă  despre 

faptul că  Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A., in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare, colecteaz ă  si 
prelucrează  date cu caracter personal; scopurile prelucrării, temeiul  
juridic al prelucr ă rii, durata prelucrării, destinatarii datelor cu caracter 
personal colectate, drepturile individuale, modalit ăţ ile de exercitare a 

drepturilor precum si informaţ iile legate de scopul secundar al 
procesă ril fiindu-mi prezentate 1n cuprinsul Ofertei de asigurare, parte 
integrantă  a contractului de asigurare. 

CONTRACTANT / ASIGURAT 
(nume, prenume, semnatura) 
PETCU CRISTIAN MARIAN 

L.S. 

INTERMEDIAR 
(nume, prenurpq, isemnatura 

e 	i 
DAW MANAfţllNT BROKER 

DE AJiR E 
, 

L.S. 

ASIGURATOR 
(nume, prenume, semnatura 

emitent) 
Societatea de Asigurare - 

Reasigurare CITY INSURANCE 
S.A. . 

CITY 
ISURANC 	c 

SA 

,' 

z 

Polita Seria G Nr 000593733 

NDERE CIVILĂ  

ii 

Societate administrat ă  1n sistem dualist, cu sediul social in str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, parter, et.1, 2, 4 si 5, sector 1, Bucuresti, 

ROMÂNIA; Tel. 004- 021- 231.00.54/ 231.00.79/ 231.00.90 Fax: 231.04.42; http://www.cityinsurance.ro ; e-mail: office@cityinsurance.ro;  

Autorizată  de Autoritatea de Supraveghere Financiar ă , RA-008/10.04.2003; CUI:10392742; Reg.Com.nr.J40/3150/1998; Capital social subscris 

ş i vărsat: 93.284.350 LEI; Num ă r de inregistrare 1n Registrul de Eviden ţă  a Prelucră rilor da Date cu Caracter Personal: 4110; Cod LEI: 

3157000DZXPVQVWEOS19 

›r. 
822-01-13.01.1/S Rev.2 din 25.05.2018 



i1TO1TATA DE SĂ N73■ TAT PUBL 

I,I)EGISTRUL UNIC AL CABINETELOR N FINCALF  
PARTEA 

CERTIFICAT DE ÎNREGIST RE 

Cabi e 	 Dr. PETCU P. CRISTIAN MARIAN 	forma de organizare individual  

este înregistrat în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale sub num ărul de identificare 

data 	17.02.2006 

Adresa : Cod 1100 Localitatea 	Craiova  

Bl. 	Sc. 	Ap. 

Strada Pol. Stomatologic ă  Craiovi ţa Nou ă  

            

            

Medic titular 
(imputernicit) 
Activităţ i autorizate 
din data de 24.10.2007 

  

Dr. PETCU P. CRISTIAN MAR1AN cod personal 	A92843 

 

     

  

Medicin ă  dentară . 

      

           

DIRECTOR EXECUTIV, 
Prof. Univ. Dr. DAN MOGO Ş  

Responsabil 
Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, 

Dr. ELENA ŞELEA 

Legea 629 / 2001, Art. 12 si 12 - Cabinetele medicale sunt obligate s ă  Mtoemeasc ă  ş i să  transmită  situatiile stabilite prin norme 

ale Ministerului S ănătătii si Familiei, privind starea de sănătate si demografic ă  a populatiei. 

Titularul este obligat s ă  comunice A.S.P. Dolj orice modific ări survenne în activit ătile autorizate, denumirea si adresa cabinetului . 



 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI 
DIN ROMANIA—COLEGIUL JUDETEAN DOLJ 

STR_CALEA 	 1\jR. 
BUCURESTI NR. 1 4 7 	DATA  
CRATOVA,ROMANIA 

< ()!FLII I 111.1)1i II 	1)1 	!! , 1 
DI\ ktni ;t \I 1, 

In baza prevederilor din Legea nr. 95/2006, privind exercItarea profeslei 
de medic dentist si de functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania 
si Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 124/1998 si nr. 153/2003, privind infiintarea, 
organizarea si Functionarea cabinetelor rnedicale, se elibereaza prezentu! 

CERTIFICAT DE AVI 
. A CABINETULUI DE MEDICINA DENTARA 

CU NUMELP.. .......... ........ ... 

NR.CABINETE ............ 

SPECIALITATI 

	  Dr, _ ....... ...... _ ........ 	 ..... 
2 	 
3. 	

..... 	 ...... 

......... ...... Dr. ....... ..... 	............ 
	  Dr. 	... 	..... 

5. 

COMPETE1\-JTE 

........ 	 ........ 	 ..... 	 Dr. ............... ...... 	...... 
2   Dr... ................. 
3. 

at la a or esa Localita ţea... .. 	 ..... 	..... str .egM,c)\)\ŢIN 

Reprezentantlegali cleleat 	- 	 .. 	..... 
VAB PANA 

PRESED 
. Adrian 

SECRETA 
SEF COMISIE AVIZAE 

Dr. Anca Stefanache ,ţ) 
/ p3„ 
c,u( 



ROMÂNIA 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

IGENŢIA NATIONAIĂ  DE ADMINISTRARE F1SCALA 
CERTIFICAT DE iNREGISTRARE FISCAL Ă  

Seria A Nr. 

"henumire/Nume i prenume: 
CABINET STOMATOLOGIC PETCU P. CRISTIAN-MARIAN 

CI1P : 
Dornic 

Emitent 

000000000000000000000284205416 

Codul de inregistrare fiscal ă  (C.I.F.): 	20325929  

10 .01.2007 
Data atribuirii (C.I.F.): 

01.01.2007 
Data eliber ării: 

Cod M.F.P. 14.13.20.9912 Se utilizeaz ă  incepând cu 01.01.2007 



CONTRACT DE CONCESIUNE 

	din 	.2007 

	

Temei legai: Sentinţa nr. 378/22.02.2007 a Tribunatulni 	devenită  irevocabilă  prin 

Decizia nr. 928RC a Cur ţii de Apel Pite şti, H.G. 884/2004 privinci concesionarea unor sjittiî 

cu destinatia de cabinete medicale, H.C.L. nr. 85/27.02.2006 pentru completarea si 
modificarea H.C.L. nr. 738/97.12.2004. 

1. Părtile contractante 
1.1. CONSILIUL LOCAL  AL  rVIUNICIPIULUI CRMOVA, cu sediul 1n Cralova 

str. A. I. Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, reprezentat ă  prin ec. Antonie Solornon, având functia 
de Primar, in calitate de concedent, 

si 
1.2 DR. PETCU  CRISTIAN  MARIAN (dorniciliat în Craiova, str. CŢ-ral Dra.galina 

nr. 133, CNP medic titular ai CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL 
DR. PETCU CRISTIAN MARIAN, cu sediul social in Craiova, Bd. Oltenia nr. 41,  -iztregistrat 
la Registrul unic al cabinetelor medicale partea  1  sub  număru1,96(279,02   din   

cod fiscal.M3.59ce3,  având  contui  RO.UPĂC64W04/M57-#630ddis 	C/Z   
îii  calitate de concesionar, 
au convenit să  nţchele  prezentul  contract de concesiune. 
2. Obectul contractuclui  de  concesiune 
2.1. Obiectul contractului d.e concesiune  îi  r_,onstituie -cbpicatarea spanului (bunul 

imobil)  in  tare  funcţionează  ş i  Cabinetul Medical  Individual  Dr.  F"eteu  Cristian Marian, situat 
in Craiova, str. Bd. Oltenia nr. 41 (Policlinica Stomatolbgic ă  Craiovna Nduăt, format di.n 51 

de inc ăperi Îri suprafaţă, total ă  de 489,31 mp, conform schi ţel  spă tildui  (anexa nr. 1). 
2.2. Din suprafata total ă, titularului prezentului contract -de concesiune îi revine o cot ă  

parte de 23,3• m', astfel: 7,41  11-1-  reprezint ă  cota — parte  din  suprafaţa de 14.82 
cabinetului medical folosit in  sistem  de tură  7contratur ă, iar 8,55 m 2  reprezint ă  cota indiviză  

din spaţiiie comune (hol, s ăli de asteptare, grupuri. sanitare, sali. de tratamente etc,), 
2,3. Predarea-primirea obiectului concesiunil  se  va efectua pe baza  de  proces-verbal 

care va constitui anexa  nr.  2 la contractul de concesiune. 
2.4. Este interzis ă  subconeesionarea în tot sau in parte, unei terte bersoane,  a  spaţiului 

care fade obiectui prezentului contract de concesiune. 
3. Termenul 
3.1. Durata coneesiunii este de 15 ani, Inee ând de la data de 16,04,2006. 
3.2. Contractul de. concesiune poate fi prelungit pentru c perioad ă  egaLă  cu cel mult 

jumătate  din  durata sa ini ţială., astfel "incât durata lntregului contract s ă  riri  lepăsească  49  de 

ani. 
4. Redeventa 
LLI  .Redeventa  este de 1 euro/m 2lan  îri  primii 5 ani. 

După. orimii 5 ani nivelui minim ai  redeventei  se  va  stabili de concedent, nornind 

de la pre ţul pieţei, sub care redeven ţa nu poate fi acceptat ă. După  negociere  coarrognal 
redeventeiî prevăzut intr-un  act  adi ţional semnat de am.bele părti contractante. 

4,3.  Plata  redevenţei se face prin conturile: 
- contul concedentului  nr  R023TREZ29121300205XXXXX, deschis la Trezoreria 

Municipittlui raiova.; 
contui concesionarulul nr. R.0 	 desebisla 	  



4'4' Pentrr: a::ul 2rlt)7. plata redevenlei se va face p3r:* Ia sfhr6i;ril amrlii, iar pentu1i
arruEtcrii 4 ani plata redevenlei se va fare in prim*l trimestm el *.ni:lgi. Ultericr. t=rn:*:rui deplaia a rectevenlei se va st*bili prin act adifroi:al.

4'5' Neplata redeven{ei ?n tem:enul prevdzui 1* pct. 4"4 de drepiul con*eJe:rti:iui sdpretindE pe*al!t[1i ?u cuantiu:: de A,25% din valcarea a,r*sieia p* zi eie ?#:zier*.' 4'7" Nepiata redeve;r{ei pentru o peric*cid de rin ar: ducc la rezilierea contre,otuli:i"
5. Drepturile pd"rfilor
5. L Dreptr:riie coccesionarr:lui
5'1'1' Concesic:rarul are dreutul de a exploata ?n erori iiirect, pe:is,;'l qi p;rispunderea sa, br:uul im*bil care face obiectr-rl prezent:iiui con€ract de i:oi-:cesiune.
5.2. Dreptur!le concedentului
5'2'1. ilonc*d.ent*l a1.g dreptul sd i'spe*teze b:rnui ir::cbii c*n'-esicnat, si vei=ificestadiul de realizare a investifiilar, piecum qi moout in care este satisfbcui iater*sul publi* p:inrealizarea activitdlii sau serviciului public, veri{icand r*spectarea cbligaliilar asuinaie dccon*esicnar.
5.2.2. Verificarea se va *fectua numai ca natiflcar*a

umtdtoarele cai:di1ii :
6. Cbiigaliile p*r{ilor
5. 1. Obiigaliile cancesionanilui

preala"bilr. a coneesicne,*rlt:i ,*i i::

6.1. i. Caace sionarul este clbligat sE asigr:re ixr:;oi!_ta.eii sfitace ?:r regi:l il**oailnr"ritate gi de ;:e:ma:tenfd a [run*_h-ri in:obil .ur* 5*, obiei:d +o::ceii::nii
6.1'2. con*esionerui este abiigat sa piF.teasca redevenla_
6'1'-1. ilc:rcesic::aru1 are oi-.ligafia de a restitui bunitl c*ncesi*;ra:, firipi e.-<;;ir4:ea

ccnirac'tuli:i iie eoncesiune, i;: deplin* proprietate. liber iie .:li*e sarci;rE. ineiusiv ir:acs:iiiii*realizaJe, cel pufr' in conililiile in care a fost preruat, in ,Jaz coctrar ;;;; ; ;;il;cc:rfu avaloarea d altt:elcr prod*se.
6'1'4' Concesionarul poate investi ?:r brurril in:obil ccncesiolat s:ril p*a:e rcalizalgc:r.ri

cle:nodeilizat* a acestuia numai cu acordul ccrcedentului.
6'I'5. in :er:::en cle 90 cie zile de la elata insh"eierii ec:ltraetrilu! rie c*rcesiunescncesionarul esie cbligat sd depun5, cu titlu de garanlie, p sr:nE de 5G lei, reprezent5_n<j ocot[:parte din sutrra dator*id concedentuh:i cu titlu de redevsnl5 pentru priruul an ci* a*tivit+te.!r.1'6. La ?:rcetarea ccntractului de ccircesinne din ait= *Er.rr* i*r*t Fri::: aiur:gsre iaie|iilen, exsllrsind tbr{a majord gi cazu.l iortait, co;rcesi*narr:l es:e ahligat sd asig-=iecontinilitatea prestErii a*tivit[lii sau servicir:h-ri public. in co::iJiliile stli:*late in cr:irtr,act. p6**

la preiuarea acesteia eie cEtre concede:rt-
6.1.7 . in cazul in care concesic:rar*l sesizeazE existen{a *"ai-: pcsibllitatca *xir;te;:!ei nneicauze de naturd sE condur:d la imposibilitatea realizdrii a*tivii5tii sax seivici::lui pnbii+. v+notillca de lndat5 acest i'apt concedent$lui, ?n vederea lr:5rii in*surijcr ce ss :ilf,;*n ilen::Llasigurarea continuitdlii activitHlii sau serviciului public.
5'1'g' ilcr:ce*qionarul ar* obliga{ia de a cacra ar-:anite s*licitari ele ldlnisrerui.-ri

Sdnbt[€ii, specifice sistet::ului senitar fefectuare de gErzi. a,ccrdars rie a:istenl; r::eciici.jb *especialitate ar;umitor categ*rii de pacienii etc). Jo, .ro, fi regiecrentate pri* ordiir *ir:rinistruiui s*n5idfli.
6.2. *biigafiile ci::rcede:tul*i
6'2'1. Ccr:cedentul este cbligat sE,au ?l ti-rlbrire ire L:o*ffe,qiciiar ?n e>:ercilir-rl <*repi*ril*l

rezuitate din pr*zettul ca:rtract de coneesiuue.



6.2,2, C*r:.eedentul r:r: are dreptul s6 rnodifice ?r: nre;ri 'Lxdlateral coniiaciril d*
conc*sir:ne" ?s afar6 de canrile prevdzute expres *e lege qi de prezeutuS ,,::or:iia*1.

e .2.:. Lloncedentul este ottig*t sX noiif'lce co*cesionarui*i apariiia *ri+Er*:"?:eprejriiSr'i
de naturd sE aduc6 atingere drepturilor concesiolsr-;iui, daci are *::::,:?tin{a ei*-spr* s,;*a:ia,

7. Modi{ica:"ea contractului
' 7.1. Ccncedentul poate r*odifica riniiateral partea regle:a:entar* a pre=e*tului cc*iraet

de concesiune. sn notif-icarea prealabilE a concesit-.:larulu!. din m,:eive e.*.ceptionale iegate rte
interesul naliorral sau local. ilupfi r:az,

7.2.1.1n cazul in care modificarea unilateral* a ccctraciului de r-*;icesirns ?r aduee -drr

prejudiciu. concesir:i:arul are dreptril s[ prirneasc6 in nod prompt o riesp5g*bire adecv*"id gi
ef-ecriv[.

7.2.2- In caz cle dezacold intre concedent qi **:rcesionar ** privire la val**lea
despdgubirii, aceasta va l1 stabilitd de instan{a judecfltoreascE c*mpeient6.

7 .2.3. Dezacordul dintre concedent gi concesionar c:,.: privire la despdgubiri nu po.tie sI
constittiie un temei pentru concesionar care sd conducd la sustragerea de la obligaliile sal*
c.ntractnale' 

etarea contractului c1e concesiuue
8.1. Preze*ti:l contract de concesiutre itrcete*=a in u:r:Stoarele sii::afii:
a) la expirarda duratei stabiiite in prezentul co*tract, :i+ed pftrtiie nu eonvin ?:r scris

. prela*girea *-cestnia, in er.-rndi{ii1e legii;
b; ?a caz*i ?n carc interesr-il aaficnal sau i<;cal c impi::ie, prin denun{area unile:*ralh *.-

cEtre ooncedent, c* plata *nei despagubiri juste gi prealabile ?* sirvci::a coueeilelfi;lui: I
c) in cazul nerespeci*rii cbligaliilor sontractuale de e5rire cc;:c*si*nar. prin rezili*re i

urilateral* de c*tre concedent, cu plata unei desp[gubiri in sarcina concesionarului; I
d) in *.azui narespectdrii cbligaliilor contracuale de t*.ire sonced*nt, prin rezilierea ,

u:iilaterald a contractr-rlui de cdtre concesiot:*r, *u plat* de ,jesp5gubiri in s.:icini?
concedentului;

e) la clispariiia, dintr-a c*ztzh de forla major6, a bnnuhii cotcesionat sau in cazul
imp*sibilitalii cl-riective a c*nsesionar:-i1ui de a-l exploata, trrin reniittaie. frr[ plata rur*i
despdgubiri;

f) schimbarea destinaliei spaliilor dup6 concesionare atrage rezilierea de drept a
ccntractului de concesiune ;

g) c*:rcesicnarul poaia elenunia ',rnilatera1 *ontra*,ii:l cie c+i:cesluil* Felltru ::roti'-'*
persor:ale. notificsr:d co*gedentul cu 60 de zile ?nainte de clata c1s:ri:niErii:

h) in cazul irr care titularul cabinetiilui rnedical nu tnai ciesfiqoiir'[ activitat* r:ie,-1ic*1[.
9. R[spunderea ccntractualE
9.1. Nerespectarea cle c[tre pdrlile contractante a otrligaliilor cui:ii*ee in prezetiti:l

ccntract cle concesiune atrage rasprurderea ccntractualS a pa4ii ?n culpd.
10. Forla nraiord
i0.i. Nici rma dir:1re pdr"file contractante *u:dspunde de neexecutar*a 1a ters:en qirsa',t

de execuiarea ?n mod neccrespunz*tor. total sau parlial" a oric6rei obligalii care ii revi::* iu
bazaptezentului contract de co*eesiune, dacd ileexecutarea sau eEeclltafea net*resprrilzaicare
a abiigaliei respective a fast ca*zath de fbrla maici5, a-stfel crur esie definiiE ir:. lege.

10.2. Fartea care invac5 fcrrfa majord este +biigatd sd notifice ccleilalte p6rli, in ier:ner:
de 48 cre de la pr*ri.ucerea evenimentului, qi sd ia toate n:f,surile p*;sibile ?:1 .",*derea iinriti:rii
consecintel*i lui.



10.3. DaCă  in tennen de 15 zile de la produeere evenimentul  re,-3pectiv nu inceteaz ă , 
părtile au d.reptul  să  îi notifice incetarea de plin drept a prezentului contra.ct de concesiune 
fără  ca vreuna dintre ele S ă  pretindă  daune-interese. 

11.Notific ări 
11.1. in acceptitmea  părţilor contractante orice notificare adresat ă  de una dintre acestea 

eeleilălte este valabil indeplinită  dacă  va fi transmis ă  la a.dresa/sediu.1  previzut  'in prezentul 
contract de concesiune. 

11.2. În cazul în care notificarea se face pe cale po ştală, ea va fi transmis ă  prin 
scrisoare recomandat ă  cu confirmare de primire i se consider ă  primită  de destinatar la data 
mentionată  d.e oficiul po ştal primitor pe această  confirmare. • 

11.3. Dacă  notificarea se trimite prin telex sau prin fax, ea se considera .primita in 
prima zi lucratoare dupa cea în care a fost expediat ă . 

11.4. Notific ările verbale nu se iau in considerare. 
12. Litigii 
12.1. in cazul în care rezolvarea neintele9;erilor nu este posibil ă  pe  cale amiabil ă ,  ele 

vor fi supuse spre solutionare instantei competente. 
13, Clauze firiale 

Orice modificare a" prezentului contract de concesiune se face nu.mai prin act 
aditional semnat de ambele p ărti contractante. 

13.2. Prezentul contract de concesiune, impreun ă  cu anexele nr. 1  şi 2, care fac parte 
integrantă  din euprinsul sa.u, reprezint ă  vointa p ărtilor ş i  inlătură  o•ice alta  intelegere verbal ă  
dintre acestea., anterioar ă  sau  uiterioară  incheierii lui. 

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

C  -cedent, 
CONŞfILUL LOCAL 

AL MUN C —~RAIOVA - 

Prim 
ee. Antoni( 

Concesionar, 

k,,‘-...„,-,1,....), 

Director Patirnoniu. 	 Sef  Serviciu, 
ing. Ovidiu 	 ing. 

umc;Pluu! culovp, 
Vizat  control financiar preventiv. 

kjinztLti 
Director executiv, 
ec. Nicolae  Pascu 

Vizat bPptru legalitate, 



Lia Olg 

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  

E=MlrSIW=Lr;E:1 

eLl 
.tom 	 caut.tn- 

Garilf.icat 

I SC> 9001 
Cortificat 6191 C 

  

DIRECŢ IA PATRIMONIU 
SERVIC1UL PATRIMON1U 
Nr.167097/07.11.2013 

ACT AD1TIONAL NR1 
la contractul de concesiune nr. 315901 /17.10.2007 

Intre 
CONSIL1UL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul in Craiova, str. A. I. Cuza nr. 7, cod 

fiscal 4417214, reprezentat Primarul Municipiului Craiova, in calitate de concedent 

ş i 

DR.PETCU CRISTIAN (domiciliat în 
medic tituiar al CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR.PETCU CRISTIAN cu sediul social în Craiova, 
str Bd Oltenia 41 (Policlinica Stomatologic ă  Craiovi ţa Nouă ), inregistrat la Registrul unic ai cabinetelor 
medicale partea I sub nr.960792 din 17.02.2006 cod fiscal 20325929 având contul 
R021RNCB01340415857800101 deschis la BCR Craiova, in calitate de concesionar, 

în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.602/31.10.2013, precum ş i cu prevederile H.C.L. 
nr.238127.12.2004 modificată  prin H.C.L. nr.85/27.02.2006 s-a incheiat prezentul act adi ţ ional la contractul 
de concesiune nr.315901/17.10.2007 

Art. 1. Se modific ă  pct.2 alin.2.2 „ Obiectul contractului de concesiune " din contractul de concesiune 
3,159C1/17.10.2007 ca urmare a diminuarii suprafetei de la 23,37rnp la 16,96 mp, astfl 7,47 rnp 

reprezinta cota parte din suprafa ţa totală  14,93 mp a cabinetului medical folosit in sistem tură  contratură  ş i 
9.49 mp cota indiviza din spatiile comune (hol sali,de ateptare,grupuri sanitare ). 

Art. 11 Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Concedent, 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Concesionar, 
S.C. CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. PETCU 

CRISTIAN 
prin medic titular dr. PETJ CRISTIAN 

Director 
Cristian 

xecuti 	 Şef Serviciu 
u ţ  Gă k 	 Patrimoniu 

iianiela Radki 

Vizat control financiar preventiv, 
Director ec., 

Nicolae Pascu 

,o() 

Avizat pentru le 
cons.jr.lsabela 

alitate, 
C12;uceru 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direc ţia Patrimoniu 
Serviciul Urm ă rire Contracte, Agen ţi Economici 
Nr.   9  576  ir;g\j-()  2017 

ACT ADIŢIONAL Nr.3/2017 
la contractul de concesiune nr.315901/15.10.2007 

intre 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul in Craiova, str. A. I. 

Cuza nr.7, cod fiscal 4417214, reprezentat prin Primarul Municipiului Craiova, în calitate de 
concedent ş i 

DR. PETCU CRISTIAN  -  MARIAN (domiciliat în C 
judeţul Dolj, CNP 	 ), medic titular al CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL 
STOMATOLOGIC DR. PETCU CRISTIAN MARIAN, cu sediul social în Craiova, B-dul 
Oltenia, nr.41, (Policlinica Stomatologic ă  Craioviţa Nouă), inregistrat la Registrul Unic al 
Cabinetelo• Medicale, partea I sub num ărul 960792 din 17.02.2006, cod de inregistrare fiscal ă  
20325929, in calitate de concesionar. 

in conformitate cu prevederile H.C.L.nr.163/27.04.2017, H.C.L.nr.199/26.05.2016, precum ş i 
cu prevederile H.C.L.nr.238/27.12.2004 modificat ă  prin H.C.L.nr.85/27.02.2006 s-a incheiat 
prezentul act adi ţional la contractul de concesiune nr.315901/15.10.2007. 

Art.I. Se modifIc ă  Art.1. din actul adi ţional nr.2/2017 la contract, in sensul înlocuirii perioadei 
01.06.2017 cu 01.05.2017, astfel: 

Se modific ă  pct.2. "Obiectul contractului de concesiune", alin.2.2. din contractul de 
concesiune nr.315901/15.10.2007, incep ănd cu data de 01.05.2017, in sensul modific ării suprafe ţei 
concesionate, de la 16,96 mp la 18,06 mp, ş i va avea următorul conţinut: 

suprafa ţa total ă , titularului prezentului contract de concesiune îi revine o cot ă  -  parte de 
18,06 mp, astfel: 7,36 mp reprezint ă  cota  -  parte din suprafa ţa de 14,71 mp a cabinetului medical, 
folosit in sistem de tură/contratur ă, iar 10,70 mp reprezint ă  cota indiviză  din spaţiile comune (hol, 
săli de aşteptare, grupuri sanitare, etc.)." 

Art.II. Se modific ă  alin. 4.1.2. din contract ş i în mod corespunz ător Art.11. din actul adi ţional 
nr.2/2017 la contract, care va avea urm ătorul conţinut: 

4.1.2.Redeven ţa aferent ă  anului 2017 este in sum ă  de 3.460,84 lei, fiind format ă  din 
redeven ţa aferent ă  perioadei 01.01.2017  -  30.04.2017, in sum ă  de 1.105,80 lei (276,45 lei/lun ă) plus 
redeven ţa aferent ă  perioadei 01.05.2017  -  31.12.2017, in sumă  de 2.355,04 lei (294,38 lei/lun ă), cu 
termen de plată  până  la 31.12.2017. 

Art.III. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr.315901/15.10.2007 r ămân 
neschimbate. 



MI 

Conc dent, 

CONSILIUL LOCAL ICIPIULUI CRAIOVA 

ACHE 
MUNICIPIUL cRAloyA 

VIZAT 
pt co 	financiRir pre'v 

714.  Nr. 	17,» 

Art.IV. Prezentul act adi ţional devine parte integrant ă  a contractului de concesiune 
nr.3 1 5901/15. 10.2007, fiind intocmit in 2 (dou ă) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 
contractantă . 

Concesionar, 

DR. PETCU CRISTIAN - 
MARIAN 

medic titular 
CABINET MEDICAL 

INDIVIDUAL 
STOMATOLOGIC DR. 

PETCU CRISTIAN MARIAN 

Direcţia Pat imoniu, 
Director 1xecutiv, 

Cristian Ionu,  GÂLEA 

Vizat, 
Control Financiar - Preventiv, 

Direc ţia Economico - 
Financiară  

Expert, 
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