
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR._____ 
privind prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor medicale din cadrul 
imobilului situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16 A 

(Micropoliclinica din Craiovița Nouă) 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

27.05.2021; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.81251/2021, raportul nr.85019/2021 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.85691/2021 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor medicale din cadrul imobilului 
situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16 A (Micropoliclinica din 
Craiovița Nouă); 
          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 contractelor de concesiune încheiate între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor medicale ce au ca 
obiect exploatarea spațiilor (bunuri imobile), cu destinația de cabinete medicale 
din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16 
A (Micropoliclinica din Craiovița Nouă), prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 7 ani și 6 luni, începând de 
la data de 01.06.2021, până la data de 30.11.2028. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de concesiune prevăzute la art.1. 

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 medicii titulari 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.81251/06.05.2021                                                                                                                                                                                                                                          
                                            
                        
                                        Referat de aprobare  
la Proiectul de Hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor medicale aflate 
în spaţiile medicale, din cadrul imobilului situat în Municipiul Craiova, Aleea Arh. Duiliu 
Marcu, nr.16 A (Micropoliclinica din Craioviţa Nouă) 
  
 În domeniul privat al Municipiului Craiova se află şi Micropoliclinica din Craioviţa Nouă, 
situată în Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16 A, în incinta căreia funcţionează un număr de 21 
cabinete medicale pe bază de contracte de concesiune încheiate cu autoritatea locală, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004, privind concesionarea spaţiilor cu 
destinaţia de cabinete medicale şi a Hotărârii Consiliului Local a Municiupiului Craiova 
nr.238/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006.  
 Dintre cele 21 contracte de concesiune aflate în derulare, ce au ca obiect exploatarea 
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale din cadrul imobilului mai sus menţionat, pentru 17 
contracte, durata concesiunii este de 15 ani, începând de la data 01.06.2006 până la 31.05.2021. 
 Conform pct.3.2.din contractele de concesiune, "Contractul de concesiune poate fi prelungit 
pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială", medicii titulari ai cabinetelor 
medicale, în calitate de concesionari, pot beneficia de prelungirea duratei contractelor de 
concesiune cu perioada de 7 ani şi 6 luni. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere solicitările de prelungire a medicilor, în calitate de 
concesionari ale celor 17 contracte de concesiune care vor înceta la data de 31.05.2021, în temeiul 
pct.3.2. şi pct.13.1.din contracte, prevederilor Hotărârii de Guvern nr.884/2004, privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, Hotărârea Consiliului Local al 
Municiupiului Craiova nr.238/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006,  
precum şi în conformitate cu prevederile 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, este 
necesară şi oportună prelungirea contractelor de concesiune având ca obiect exploatarea spaţiilor 
cu destinaţia de cabinete medicale care funcţionează în cadrul imobilului situat în Municipiul 
Craiova, Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16 A  (Micropoliclinica Stomatologică Craioviţa Nouă), 
pentru o perioadă de 7 ani şi 6 luni, începând de la data 01.06.2021 până la data 30.11.2028 .  
 
 
                                                                    PRIMAR, 
                                                       Lia – Olguţa VASILESCU 
 
 
                       Director Executiv,                                                      Şef Serviciu, 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA   PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr.________/12.05.2021                      
                                                                                                                            

                                               
 

RAPORT 
                 privind prelungirea contractelor de concesiune pentru spaţiile cu destinaţia de  
        cabinete medicale, din cadrul imobilului situat în Municipiul Craiova, str. Aleea Arh.             
               Duiliu Marcu, nr.16 A (Micropoliclinica din Craioviţa Nouă) 

 
 

  În domeniul privat al Municipiului Craiova se află şi Micropoliclinica din Craioviţa Nouă, 
situată în Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16 A, în incinta căreia funcţionează un număr de 
21 de cabinete medicale pe bază de contracte de concesiune încheiate cu autoritatea locală, 
încheiate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004, privind concesionarea 
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi a Hotărârii Consiliului Local a Municipiului 
Craiova nr.238/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006.  
 Dintre cele 21 contracte de concesiune aflate în derulare, ce au ca obiect exploatarea 
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale din cadrul imobilului mai sus menţionat, pentru 17 
contracte, durata concesiunii este de 15 ani, începând de la data 01.06.2006 până la 31.05.2021. 
 Conform pct.3.2.din contractele de concesiune, "Contractul de concesiune poate fi 
prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială", medicii titulari ai 
cabinetelor medicale, în calitate de concesionari, pot beneficia de prelungirea duratei contractelor 
de concesiune cu perioada de 7 ani şi 6 luni. 
  În continuare, detaliem situaţia contractelor de concesiune, prezentate în Anexa la 
prezentul raport, astfel: 
 Poz.1 – S.C. DR. BURADA VIVI S.R.L. - contract de concesiune nr.35712/17.05.2006,  
încheiat iniţial între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Burada Vivi – Cornelia, medic 
titular al Cabinet Medical Individual dr. Burada Vivi – Cornelia, ce are ca obiect exploatarea 
spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 23,79 mp, situat în Craiova, str. Aleea 
Arh. Duiliu Marcu, nr.16 A (Micropoliclinica din Craioviţa Nouă), aparţinând domeniului privat 
al Municipiului Craiova.Durata concesiunii este de 15 ani, începând de la 01.06.2006. 
 Actele adiţionale ulterioare nr.1/2014 şi nr.2/2016 încheiate în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.804/19.12.2013 şi Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.124/31.03.2016, au modificat atât obiectul contractului, în 
sensul diminuării suprafaţei de la 23,79 mp la 21,69 mp, cât şi denumirea concesionarului, astfel 
încât, în acest moment partea contractantă este  S.C DR. BURADA VIVI S.R.L.. 
 Prin adresa nr.63511/06.04.2021, doamna dr. Burada Vivi – Cornelia, în calitate de 
reprezentant legal al S.C DR. BURADA VIVI S.R.L. solicită prelungirea contractului de 
concesiune nr.35712/17.05.2006, anexând la cerere următoarele documente în xerocopie: C.I., 
Certificat de Înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Certificat 
Constatator, Actul constitutiv al societăţii, Certificat de membru al Colegiului Medicilor din 
România nr.61635/11.12.2018,  Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic, Asigurarea 



de răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Avizare a cabinetelor medicale cu personalitate 
juridică nr.39/23.02.2016 emis de Colegiul Medicilor Dolj, Certificat de Înregistrare în Registrul 
Unic al Cabinetelor Medicale partea a II-a sub numărul T34130 din 24.02.2016, contractul de 
concesiune nr.35712/17.05.2006 şi actele adiţionale. 
  Poz.2 – Călinescu Voni, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Călinescu Voni 
– contract de concesiune nr.35716/17.05.2006 încheiat cu Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, având ca obiect exploatarea spaţiului spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în 
suprafaţă de 23,79 mp, situat în Craiova,str. Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16 A (Micropoliclinica 
din Craioviţa Nouă), aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova.Durata concesiunii 
este de 15 ani, începând de la 01.06.2006. 
 Actul adiţional nr.1/2014 încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.804/19.12.2013 a modificat obiectul contractului, în sensul 
diminuării suprafaţei de la 23,79 mp la 21,69 mp. 
  Prin adresa nr.63104/06.04.2021, doamna Călinescu Voni, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Călinescu Voni solicită prelungirea contractului de concesiune 
nr.35716/17.05.2006, anexând la cerere următoarele documente în xerocopie: C.I., Certificat de 
Înregistrare fiscală, Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România 
nr.9880/06.11.2017, Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic, Asigurarea de 
răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale 
partea I sub numărul 574326/17.09.1999, contractul de concesiune nr.35716/17.05.2006, actul 
adiţional. 
 Poz.3 – Corman Mihaela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Corman 
Mihaela – contract de concesiune nr.37400/18.05.2006 încheiat cu Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, având ca obiect exploatarea spaţiului spaţiului cu destinaţia de cabinet 
medical în suprafaţă de 30,72 mp, situat în Craiova, str. Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16 A 
(Micropoliclinica din Craioviţa Nouă), aparţinând domeniului privat al Municipiului 
Craiova.Durata concesiunii este de 15 ani, începând de la 01.06.2006. 
  Prin adresa nr.66262/09.04.2021, doamna Corman Mihaela, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Corman Mihaela solicită prelungirea contractului de concesiune 
nr.37400/18.05.2006, anexând la cerere următoarele documente în xerocopie: C.I., Certificat de 
membru al Colegiului Medicilor din România nr.26768/22.01.2018, Avizul Anual privind 
exercitarea profesiei de medic, Asigurarea de răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de 
Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea I sub numărul 574728/22.09.1999, 

contractul de concesiune nr.37400/18.05.2006  

 Poz.4 – Căprariu Aurora – Daniela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Căprariu Aurora - Daniela – contract de concesiune nr.36251/18.05.2006 încheiat cu Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, având ca obiect exploatarea spaţiului spaţiului cu destinaţia de 
cabinet medical în suprafaţă de 23,26 mp, situat în Craiova,str. Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16 A 
(Micropoliclinica din Craioviţa Nouă), aparţinând domeniului privat al Municipiului 
Craiova.Durata concesiunii este de 15 ani, începând de la 01.06.2006. 
 Ulterior, actul adiţional nr.1/2014 încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.804/19.12.2013 a modificat obiectul contractului, în 
sensul diminuării suprafaţei de la 23,26 mp la 21,16 mp. 
 Prin adresa nr.65212/08.04.2021, doamna dr. Căprariu Aurora-Daniela, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Căprariu Aurora - Daniela solicită prelungirea contractului de 
concesiune nr.36251/18.05.2006, anexând la cerere următoarele documente în xerocopie: C.I., 



Certificat de Înregistrare fiscală, Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România 
nr.12220/27.01.2017, Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic, Asigurarea de 
răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale 
partea I sub numărul 576227/01.10.1999, contractul de concesiune nr.36251/18.05.2006, actul 
adiţional. 
 Poz.5 – Dobriceanu Vioara - Nicoleta, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Dobriceanu Vioara - Nicoleta – contract de concesiune nr.36249/18.05.2006 încheiat cu Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, având ca obiect exploatarea spaţiului spaţiului cu destinaţia de 
cabinet medical în suprafaţă de 23,26 mp, situat în Craiova, str. Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16 A 
(Micropoliclinica din Craioviţa Nouă), aparţinând domeniului privat al Municipiului 
Craiova.Durata concesiunii este de 15 ani, începând de la 01.06.2006. 
 Ulterior, prin actul adiţional nr.1/2014, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.804/19.12.2013, s-a modificat  obiectul contractului 
de concesiune, în sensul diminuării suprafaţei de la 23,28 mp la 21,16  mp . 
 Prin adresa nr.50720/17.03.2021, doamna Dobriceanu Vioara - Nicoleta, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Dobriceanu Vioara - Nicoleta solicită prelungirea contractului 
de concesiune nr.36249/18.05.2006, anexând la cerere următoarele documente în xerocopie: C.I., 
Certificat de Înregistrare fiscală, Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România 
nr.17632/19.12.2017, Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic, Asigurarea de 
răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale 
partea I sub numărul 576210/01.10.1999, contractul de concesiune nr.36249/18.05.2006, actul 
adiţional. 
 Poz.6 – S.C. MECA MEDFAM S.R.L. - contract de concesiune nr.35676/17.05.2006,  
încheiat iniţial între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dumitru Elena, medic titular al 
Cabinet Medical Individual dr. Dumitru Elena, ce are ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia 
de cabinet medical în suprafaţă de 23,44 mp, situat în Craiova, str. Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16 
A(Micropoliclinica din Craioviţa Nouă), aparţinând domeniului privat al Municipiului 
Craiova.Durata concesiunii este de 15 ani, începând de la 01.06.2006. 
 Ulterior, prin actele adiţionale nr.1/2014 şi nr.2/2016, încheiate în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.804/19.12.2013 şi Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.123/31.03.2016, s-a modificat atât obiectul 
contractului de concesiune, în sensul diminuării suprafaţei de la 23,44 mp la 21,34  mp cât şi  
denumirea concesionarului în S.C. CABINET MEDICAL ELENA DUMITRU S.R.L. 
reprezentată legal prin Dumitru Elena , urmare a schimbării formei de înregistrare a cabinetului, 
din persoană fizică în persoană juridică . 
         Prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.28/28.01.2021 s-a aprobat 
înlocuirea denumirea părţii contractante din S.C. CABINET MEDICAL ELENA DUMITRU 
S.R.L. în S.C. MECA - MEDFAM S.R.L.  reprezentată legal prin dr.Dragomirescu Alina - Elena. 
 Prin adresa nr.65797/09.04.2021, doamna Dragomirescu Alina - Elena, în calitate de 
reprezentant legal al S.C. MECA MEDFAM S.R.L. solicită prelungirea contractului de 
concesiune nr.35676/17.05.2006, anexând la cerere următoarele documente în xerocopie: C.I., 
Certificat de Înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Certificat 
Constatator, Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România nr.74497/18.04.2019, 

Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic, Asigurarea de răspundere civilă (Malpraxis), 
Certificat de Avizare a cabinetelor medicale cu personalitate juridică nr.159/04.12.2020 emis de 
Colegiul Medicilor Dolj, Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale 



partea a II-a sub numărul T72060 din 16.12.2020, contractul de concesiune nr.35676/17.05.2006 
şi actele adiţionale. 
 Poz.7– S.C. RADU MIRELA – MEDICINĂ DE FAMILIE S.R.L. - contract de concesiune 
nr.36144/18.05.2006,  încheiat iniţial între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Glăvan 
Viorel, medic titular al Cabinet Medical Individual Dr. Glăvan Viorel, ce are ca obiect exploatarea 
spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 31,34 mp, situat în Craiova, str.Aleea 
Arh. Duiliu Marcu, nr.16A (Micropoliclinica din Craioviţa Nouă), aparţinând domeniului privat al 
Municipiului Craiova. Durata concesiunii este de 15 ani, începând de la 01.06.2006. 
 Actele adiţionale ulterioare au modificat atât suprafaţa contractului cât şi partea 
contractantă, astfel: prin actul adiţional nr.1/2010 încheiat în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.224/24.06.2010, s-a modificat partea contractantă, în 
sensul înlocuirii concesionarului cu dr. Demetrian Camelia, medic înlocuitor în medicină de 
familie al al Cabinetului Medical Individual Dr. Glăvan Viorel.  
 Ulterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.804/19.12.2013, s-a încheiat actul adiţional nr.2/2014, prin care s-a diminuat suprafaţa 
ce face obiectul contractului de concesiune de la 31,34 mp la 29,24 mp . 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
188/24.11.2016 prin care s-a aprobat cesiunea contractului de concesiune către Dr. Radu Mirela, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Radu Mirela, s-a încheiat actul adiţional 
nr.3/2017. Prin actul adiţional nr.5/2017 s-a schimbat partea contractantă, întrucât, urmare a 
schimbării formei de înregistrare a concesionarului din persoană fizică în persoană juridică, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.426/26.10.2017,  titularul contractului fiind în prezent, S.C. RADU  MIRELA – MEDICINĂ 
DE FAMILIE S.R.L reprezentată legal prin Radu Mirela. 
 Prin adresa nr.72709/20.04.2021, doamna Radu Mirela, în calitate de reprezentant legal al 
S.C. RADU  MIRELA – MEDICINĂ DE FAMILIE S.R.L. solicită prelungirea contractului de 
concesiune nr.36144/18.05.2006, anexând la cerere următoarele documente în xerocopie: C.I., 
Certificat de Înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Certificat 
Constatator, actul constitutiv al societăţii, Certificat de membru al Colegiului Medicilor din 
România nr.58378/08.11.2018, Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic, Asigurarea 
de răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Avizare a cabinetelor medicale cu personalitate 
juridică nr.79/07.09.2017 emis de Colegiul Medicilor Dolj, Certificat de Înregistrare în Registrul 
Unic al Cabinetelor Medicale partea a II-a sub numărul T35334 din 18.09.2017, contractul de 
concesiune nr.36144/18.05.2006 şi actele adiţionale la contract. 
 Poz.8 – Echert Margareta - Luminiţa, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Echert Margareta Luminiţa – contract de concesiune nr.35706/18.05.2006 încheiat cu Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, având ca obiect exploatarea spaţiului spaţiului cu destinaţia de 
cabinet medical în suprafaţă de 23,79 mp, situat în Craiova,str. Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16 A 
(Micropoliclinica din Craioviţa Nouă), aparţinând domeniului privat al Municipiului 
Craiova.Durata concesiunii este de 15 ani, începând de la 01.06.2006. 
 Ulterior, prin actul adiţional nr.1/2014, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.804/19.12.2013, s-a modificat obiectul contractului 
de concesiune, ca urmare a diminuării suprafaţei de la 23,79  mp la 21,69  mp. 
 Prin adresa nr.64534/07.04.2021, doamna dr. Echert Margareta - Luminiţa, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Echert Margareta Luminiţa solicită prelungirea contractului 
de concesiune nr.35706/18.05.2006, anexând la cerere următoarele documente în xerocopie: C.I., 



Certificat de Înregistrare fiscală, Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România 
nr.10186/08.11.2017, Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic, Asigurarea de 
răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale 
partea I sub numărul 574158/16.09.1999, contractul de concesiune nr.35706/18.05.2006 şi actul 
adiţional. 
 Poz.9 – Ghiţă Corina – Florela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ghiţă 
Corina - Florela – contract de concesiune nr.37199/18.05.2006 încheiat cu Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, având ca obiect exploatarea spaţiului spaţiului cu destinaţia de cabinet 
medical în suprafaţă de 22,67 mp, situat în Craiova, str.Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16 A 
(Micropoliclinica din Craioviţa Nouă), aparţinând domeniului privat al Municipiului 
Craiova.Durata concesiunii este de 15 ani, începând de la 01.06.2006. 
 Prin adresa nr.56317/26.03.2021, doamna Ghiţă Corina - Florela, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Ghiţă Corina - Florela solicită prelungirea contractului de 
concesiune nr.37199/18.05.2006, anexând la cerere următoarele documente în xerocopie: C.I., 
Certificat de Înregistrare fiscală, Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România 
nr.11666/22.11.2017, Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic, Asigurarea de 
răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Avizare a cabinetelor medicale cu personalitate 
juridică nr.55/30.05.2006 emis de Colegiul Medicilor Dolj, Certificat de Înregistrare în Registrul 
Unic al Cabinetelor Medicale partea I sub numărul 577656/12.10.1999, contractul de concesiune 
nr. 37199/18.05.2006. 
 Poz.10 – Ilie Geta Carmen, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ilie Geta 
Carmen – contract de concesiune nr.35678/17.05.2006 încheiat cu Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, având ca obiect exploatarea spaţiului spaţiului cu destinaţia de cabinet 
medical în suprafaţă de 23,44 mp, situat în Craiova, str. Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16A 
(Micropoliclinica din Craioviţa Nouă), aparţinând domeniului privat al Municipiului 
Craiova.Durata concesiunii este de 15 ani, începând de la 01.06.2006. 
 Ulterior, prin actul adiţional nr.1/2014, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.804/19.12.2013, s-a  modificat obiectul contractului 
de concesiune ca urmare a diminuării suprafeţei de la 23,44 mp la 21,34  mp . 
 Prin adresa nr.65214/08.04.2021, doamna dr. Ilie Geta Carmen, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Ilie Geta Carmen solicită prelungirea contractului de concesiune 
nr.35678/17.05.2006, anexând la cerere următoarele documente în xerocopie: C.I., Certificat de 
Înregistrare fiscală, Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România 
nr.11251/20.11.2017, Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic, Asigurarea de 
răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale 
partea I sub numărul 574406/20.09.1999, contractul de concesiune nr.35678/17.05.2006 şi actul 
adiţional. 
 Poz.11 – Iordăchescu Nicoleta. medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Iordăchescu Nicoleta – contract de concesiune nr.35701/17.05.2006 încheiat cu Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, având ca obiect exploatarea spaţiului spaţiului cu destinaţia de cabinet 
medical în suprafaţă de 23,30 mp, situat în Craiova, str.Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16A 
(Micropoliclinica din Craioviţa Nouă), aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova. 
 Durata concesiunii este de 15 ani, începând de la 01.06.2006. 
 Ulterior, s-a modificat suprafaţa iniţială, prin actul adiţional nr.1/2014 la contractul de 
concesiune mai sus menţionat, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local 



al Municipiului Craiova nr.804/19.12.2013, urmare a diminuării acesteia, de la 23,30 mp la 21,20 
mp. 
 Prin adresa nr.65210/08.04.2021, doamna Iordăchescu Nicoleta, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Iordăchescu Nicoleta solicită prelungirea contractului de 
concesiune nr.35701/17.05.2006, anexând la cerere următoarele documente în xerocopie: C.I., 
Certificat de Înregistrare fiscală, Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România 
nr.11669/22.11.2017, Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic, Asigurarea de 
răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale 
partea I sub numărul 574295/17.09.1999, contractul de concesiune nr. 35701/17.05.2006 şi actul 
adiţional la contract. 
 Poz.12 - S.C RED RISK MED S.R.L. - contract de concesiune nr.37043/18.05.2006,  
încheiat iniţial între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Petroşanu Luminiţa – Sanda,  
medic titular al Cabinet Medical Individual dr. Petroşanu Luminiţa – Sanda, ce are ca obiect 
exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 22,71 mp, situat în Craiova, 
str.Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16A (Micropoliclinica din Craioviţa Nouă), aparţinând 
domeniului privat al Municipiului Craiova. Durata concesiunii este de 15 ani, începând de la 
01.06.2006. 
  Pe parcursul derulării contractului de concesiune, au survenit următoarele modificări: prin 
actul adiţional nr.1/2009, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.177/26.03.2009, urmare a schimbării numelui în urma divorţului, s-a 
modificat capitolul „Părţile contractante”, înlocuindu-se Cabinet Medical individual Dr. Petroşanu 
Luminiţa – Sanda cu Cabinet Medical Individual Dr. Costea Luminiţa – Sanda.  
 Ulterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.509/26.09.2013, prin care s-a aprobat înlocuirea formei de înregistrare a 
concesionarului din persoană fizică în persoană juridică, s-a încheiat actul adiţional nr.2/2013 la 
prezentul contract,  în acest moment partea contractantă fiind S.C RED RISK MED S.R.L. . 
 Conform certificatului constatator anexat, în prezent S.C RED RISK MED S.R.L S.R.L 
este  reprezentată legal prin Lup Maria şi Lup Dan iar  medic titular este dr. Tarabein George .      
 Prin adresa nr.75870/26.04.2021, doamna Lup Maria, în calitate de reprezentant legal al 
S.C. RED RISK MED S.R.L S.R.L, solicită prelungirea contractului de concesiune 
nr.37043/18.05.2006, anexând la cerere următoarele documente în xerocopie: C.I. - asociaţi, 
Certificat de Înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Certificat 
Constatator şi pentru medicul titular – C.I., Certificat de membru al Colegiului Medicilor din 
România nr.81722/10.10.2019,  Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic, Asigurarea 
de răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor 
Medicale partea a II-a nr. T06001 din 12.08.2013, contractul de concesiune nr.37043/18.05.2006 
şi actele adiţionale la contract. 
 Poz.13 – Militaru Cristina, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Militaru 
Cristina – contract de concesiune nr.36152/18.05.2006, încheiat cu Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, având ca obiect exploatarea spaţiului spaţiului cu destinaţia de cabinet 
medical în suprafaţă de 28,16 mp, situat în Craiova, str.Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16A 
(Micropoliclinica din Craioviţa Nouă), aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova. 
 Durata concesiunii este de 15 ani, începând de la 01.06.2006. 
 Prin adresa nr.56324/26.03.2021, doamna Militaru Cristiana, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Militaru Cristiana solicită prelungirea contractului de concesiune nr. 
36152/18.05.2006, anexând la cerere următoarele documente în xerocopie: C.I., Certificat de 



Înregistrare fiscală, Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România 
nr.61079/06.12.2018, Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic, Asigurarea de 
răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Avizare a cabinetelor medicale cu personalitate 
juridică nr.49/26.05.2006 emis de Colegiul Medicilor Dolj, Certificat de Înregistrare în Registrul 
Unic al Cabinetelor Medicale partea I sub numărul 574543/21.09.1999, contractul de concesiune 
nr.36152/18.05.2006. 
 Poz.14 – Mosorescu Dalida, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Mosorescu Dalida, contract de concesiune nr.36154/18.05.2006 încheiat cu Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, având ca obiect exploatarea spaţiului spaţiului cu destinaţia de cabinet 
medical în suprafaţă de 28,16 mp, situat în Craiova, str. Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16 A 
(Micropoliclinica din Craioviţa Nouă), aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova. 
Durata concesiunii este de 15 ani, începând de la 01.06.2006. 
 Prin adresa nr.56321/26.03.2021, doamna Mosorescu Dalida, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Mosorescu Dalida solicită prelungirea contractului de concesiune nr. 
36154/18.05.2006, anexând la cerere următoarele documente în xerocopie: C.I., Certificat de 
Înregistrare fiscală, Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România 
nr.61087/06.12.2018, Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic, Asigurarea de 
răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Avizare a cabinetelor medicale cu personalitate 
juridică nr.46/26.05.2006 emis de Colegiul Medicilor Dolj, Certificat de Înregistrare în Registrul 
Unic al Cabinetelor Medicale partea I sub numărul 574527/21.09.1999, contractul de concesiune 
nr.36154/18.05.2006. 
 Poz.15 – Petri Gratziela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Petri Gratziela 
– contract de concesiune nr.37198/18.05.2006 încheiat cu Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, având ca obiect exploatarea spaţiului spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în 
suprafaţă de 22,71 mp, situat în Craiova, str.Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16 A (Micropoliclinica 
din Craioviţa Nouă), aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova. Durata concesiunii 
este de 15 ani, începând de la 01.06.2006. 
 Prin adresa nr.56315/26.03.2021, doamna Petri Gratziela, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Petri Gratziela solicită prelungirea contractului de concesiune nr. 
37198/18.05.2006, anexând la cerere următoarele documente în xerocopie: C.I., Certificat de 
Înregistrare fiscală, Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România 
nr.10506/13.11.2017, Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic, Asigurarea de 
răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Avizare a cabinetelor medicale cu personalitate 
juridică nr.57/30.05.2006 emis de Colegiul Medicilor Dolj, Certificat de Înregistrare în Registrul 
Unic al Cabinetelor Medicale partea I sub numărul 574488/21.09.1999, contractul de concesiune 
nr.37198/18.05.2006. 
 Poz.16 - Uţă Iulian, medic titular al S.C. Cabinet Medical Sfetcu Veronica S.R.L. – 
contract de concesiune nr.37202/18.05.2006,  încheiat iniţial între Dr. Sfetcu Veronica, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Sfetcu Veronica şi Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, având ca obiect exploatarea spaţiului spaţiului cu destinaţia de cabinet medical în 
suprafaţă de 22,67 mp, situat în Craiova, str.Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16 A (Micropoliclinica 
din Craioviţa Nouă), aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova. Durata concesiunii 
este de 7 ani şi 3 luni, începând de la 01.06.2006. 
 Ulterior, prin actul adiţional nr.1/2007, urmare a schimbării formei de înregistrare, din 
persoană fizică, în persoană juridică, s-a modificat denumirea concesionarului în S.C. Cabinet 
Medical Sfetcu Veronica S.R.L. De asemenea, prin actul adiţional nr.2/2011 încheiat în 



conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.306/29.07.2011 s-a modificat  contractul de concesiune nr.37202/18.05.2006 prin înlocuirea dr. 
Sfetcu Veronica cu Dr. Uţă Iulian, medic titular – medicină de familie al S.C. Cabinet Medical 
Sfetcu Veronica S.R.L. şi de asemenea, s-a majorat durata concesiunii de la 7 ani şi 3 luni, la 15 
ani, începând cu 01.06.2006. 
 Prin adresa nr.63507/06.04.2021, domnul Uţă Iulian, medic titular al S.C. Cabinet Medical 
Sfetcu Veronica S.R.L. solicită prelungirea contractului de concesiune nr.37202/18.05.2006, 
anexând la cerere următoarele documente în xerocopie: C.I., Certificat de Înregistrare fiscală, 
Certificat constatator, Actul constitutiv al societăţii, Certificat de membru al Colegiului Medicilor 
din România nr.30269/05.02.2018, Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic, 
Asigurarea de răspundere civilă (Malpraxis), Certificat de Avizare a cabinetelor medicale cu 
personalitate juridică nr.49/09.06.2011 emis de Colegiul Medicilor Dolj, Certificat de Înregistrare 
în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea a II-a sub numărul 974418/28.03.2007, 
contractul de concesiune nr.37202/18.05.2006 şi actele adiţionale la contract. 
 Poz.17 - S.C. Grant Med Consulting S.R.L.– contract de concesiune nr.35715/17.05.2006,  
încheiat iniţial între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  Zbarcea Silvia, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr.Zbarcea Silvia, având ca obiect exploatarea spaţiului spaţiului 
cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 23,79 mp, situat în Craiova, str.Aleea Arh. Duiliu 
Marcu, nr.16A (Micropoliclinica din Craioviţa Nouă), aparţinând domeniului privat al 
Municipiului Craiova. Durata concesiunii este de 15 ani, începând de la 01.06.2006. 
 Ulterior, prin actul adiţional nr.2/2014, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.804/19.12.2013, s-a modificat obiectul contractului 
de concesiune nr.35715/17.05.2006, ca urmare a diminuării suprafeţei de la 23,79 mp la 21,69 
mp. 
 Prin actul adiţional nr.3/2016 s-a modificat capitolul “Părţile contractante” urmare a 
schimbării formei de înregistrare, din persoană fizică, în persoană juridică, denumirea 
concesionarului devenind S.C. Zbarcea Med S.R.L., şi, ca urmare a cesiunii contractului de 
concesiune către S.C. Grant Med Consulting S.R.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.495/21.12.2017, s-a încheiat actul adiţional nr.6/2018 la contract prin 
care s-a modificat din nou “Părţile contractante”, din S.C. Zbarcea Med S.R.L. în S.C. Grant Med 
Consulting S.R.L., reprezentată legal prin Grăunţanu Simona – Claudia. 
 Prin adresa nr.63503/06.04.2021, doamna Grăunţanu Simona – Claudia, în calitate de 
reprezentant legal şi medic titular al S.C. Grant Med Consulting S.R.L. solicită prelungirea 
contractului de concesiune nr.35715/17.05.2006, anexând la cerere următoarele documente în 
xerocopie: C.I., Certificat de Înregistrare fiscală, Certificat constatator, Actul constitutiv al 
societăţii, Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România nr.34262/02.03.2018, 
Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic, Asigurarea de răspundere civilă (Malpraxis), 
Certificat de Avizare a cabinetelor medicale cu personalitate juridică nr.105/30.10.2017 emis de 
Colegiul Medicilor Dolj, Certificat de Înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale 
partea a II-a sub numărul T35455 din 08.11.2017, contractul de concesiune nr.35715/17.05.2006 
şi actele adiţionale la contract. 
 Menţionăm că redevenţa aferentă contractelor de concesiune mai sus menţionate, a fost 
achitată şi nu au datorii către autoritatea locală. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere pct.3.2. şi pct.13.1. din contractele de concesiune 
menţionate mai sus, încheiate în baza 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 contractelor de concesiune încheiate între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor medicale prezentate în anexa la 
prezentul raport, ce au ca obiect exploatarea spaţiilor (bunuri imobil) cu destinaţia de 
cabinete medicale din cadrul imobilului situat în Municipiul Craiova, str. Aleea 
Arh.Duiliu Marcu, nr.16A (Micropoliclinica din Craioviţa Nouă), judeţul Dolj, pentru o 
perioadă de 7 ani şi 6 luni, începând de la data 01.06.2021 până la data 30.11.2028 . 

 Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de concesiune prezentate în anexa la prezentul raport, 
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:  

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

  
Întocmit, 

insp.Petrovici Corina 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data: 
Semnătura:  
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ANEXA

1  S.C. Dr.Burada Vivi S.R.L. 21,69

2 21,69

3 30,72

4 21,16

5 21,16

6 21,34

7 29,24

8 21,69

9 22,67

10 21,34

11 21,20

Titularii contractelor de concesiune – Micropoliclinica Craioviţa Nouă, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16 A

Nr.crt.
Denumire Cabinet Medical 
Individual Adresa 

Nr. si data contract 
concesiune/ valabilitate

Suprafaţa 
(mp)

Perioada prelungire 
contract, conform 
pct.3.2.

Aleea Arh.Duiliu Marcu 
nr.16 A

nr.35712/17.05.2006/15 
ani, până la 31.05.2006 7 ani şi 6 luni/30.11.2028

Călinescu Voni
Aleea Arh. Duiliu Marcu, 
nr.16A

nr.35716/17.05.2006/15 
ani, până la 31.05.2021 7 ani şi 6 luni/30.11.2028

Corman Mihaela
Aleea Arh. Duiliu Marcu, 
nr.16A

nr.37400/18.05.2006/15 ani 
până la 31.05.2021 7 ani şi 6 luni/30.11.2028

Căprariu Aurora – Daniela
Aleea Arh. Duiliu Marcu, 
nr.16A

nr.36251/18.05.2006/15 
ani, până la 31.05.2021 7 ani şi 6 luni/30.11.2028

Dobriceanu Vioara - Nicoleta
Aleea Arh. Duiliu Marcu, 
nr.16A

nr.36249/18.05.2006/15 
ani, până la 31.05.2021 7 ani şi 6 luni/30.11.2028

S.C.Meca – Medfam S.R.L.
Aleea Arh. Duiliu Marcu, 
nr.16A

nr.35676/17.05.2006/15 
ani, până la 31.05.2021 7 ani şi 6 luni/30.11.2028

S.C.Dr.Radu Mirela - Medicină 
de Familie S.R.L.

Aleea Arh. Duiliu Marcu, 
nr.16A

nr.36144/18.05.2006/15 
ani, până la 31.05.2021 7 ani şi 6 luni/30.11.2028

Echert Margareta – Luminiţa
Aleea Arh. Duiliu Marcu 
nr.16A

nr.35706/18.05.2006/15 
ani, până la 31.05.2021 7 ani şi 6 luni/30.11.2028

Ghiţă Corina- Florela
Aleea Arh. Duiliu Marcu 
nr.16A

nr.37199/18.05.2006/15 
ani, până la 31.05.2021 7 ani şi 6 luni/30.11.2028

Ilie Geta – Carmen
Aleea Arh. Duiliu Marcu 
nr.16A

nr.35678/17.05.2006/15 
ani, până la 31.05.2021 7 ani şi 6 luni/30.11.2028

Iordăchescu Nicoleta
Aleea Arh. Duiliu Marcu 
nr.16A

nr.35701/17.05.2006/15 
ani, până la 31.05.2021 7 ani şi 6 luni/30.11.2028
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12 22,71

13 28,16

14 28,16

15 22,71

16 22,67

17 21,69

S.C.Red Risk Med
S.R.L.

Aleea Arh. Duiliu Marcu 
nr.16A

nr.37043/18.05.2006/15 
ani,până la 31.05.2021 7 ani şi 6 luni/30.11.2028

Militaru Cristiana
Aleea Arh. Duiliu Marcu 
nr.16A

nr.36152/18.05.2006/15 
ani, până la 31.05.2021 7 ani şi 6 luni/30.11.2028

Mosorescu Dalida
Aleea Arh. Duiliu Marcu 
nr.16A

nr.36154/18.05.2006/15 
ani, până la 31.05.2021 7 ani şi 6 luni/30.11.2028

Petri Gratziela 
Aleea Arh. Duiliu Marcu 
nr.16A

nr.37198/18.05.2006/15 
ani, până la 31.05.2021 7 ani şi 6 luni/30.11.2028

Uţă Iulian
Aleea Arh. Duiliu Marcu 
nr.16A

nr.37202/18.05.2006/15 
ani, până la 31.05.2021 7 ani şi 6 luni/30.11.2028

S.C.Grant Med Consulting 
S.R.L.

Aleea Arh. Duiliu Marcu 
nr.16A

nr.35715/17.05.2006/15 
ani, până la 31.05.2021 7 ani şi 6 luni/30.11.2028



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.  85691/13.05.2021 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 Având in vedere: 
 

 Referat nr. 81251/2021 si Raportul nr. 85019/2021 al Directiei Patrimoniu – Serviciul 
Urmarire Contracte, Agenti Economici. 

 Având în vedere pct.3.2. şi pct.13.1. din contractele de concesiune menţionate mai sus, 
încheiate în baza 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 

 -     Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic. 
 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local: 

  
                                                                                                                                                                                          
 Prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor medicale prezentate în anexa la prezentul raport, ce au ca 
obiect exploatarea spaţiilor (bunuri imobil) cu destinaţia de cabinete medicale din cadrul imobilului 
situat în Municipiul Craiova, str. Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16A (Micropoliclinica din Craioviţa 
Nouă), judeţul Dolj, pentru o perioadă de 7 ani şi 6 luni, începând de la data 01.06.2021 până la data 
30.11.2028 . 
 Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de modificare a 
contractelor de concesiune prezentate în anexa la prezentul raport, conform punctului mai sus 
menţionat. 
 
 
             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              
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