
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 

   HOTĂRÂREA NR.______ 
privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.179201/08.12.2014 
încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova şi S.C. Platonida S.R.L. 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.05.2022; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr.89408/2022, raportul nr.89553/2022 
întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.89987/2022 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
prelungirea duratei contractului de închiriere nr.179201/08.12.2014 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiul Craiova şi S.C. Platonida S.R.L.; 
          În conformitate cu prevederile Legii nr.287/2009, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 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, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

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, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
  Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.179201/08.12.2014 

încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova şi S.C. Platonida S.R.L., 
reprezentată legal prin Marinescu Verginel, având ca obiect închirierea spaţiului 
cu destinaţia de radiologie, în suprafaţă de 19,70 mp. şi spaţii comune, în 
suprafaţă de 7,21 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, 
situat în cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din municipiul Craiova, cartier 
Craioviţa Nouă, b.dul Oltenia, nr.41, în vederea desfăşurării activităţii de 
radiologie, pentru o perioadă de 2 ani şi 6 luni, începând de la data 12.06.2022, 
până la data 11.12.2024. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de închiriere nr. 179201/08.12.2014. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004, nr.85/2006 şi 
nr.691/2013. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Platonida S.R.L. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
                   INIŢIATOR, 

 
                    AVIZAT, 

                      PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
         Lia-Olguţa VASILESCU 

 
Nicoleta MIULESCU 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici                                                                                                                              
Nr.89408/11.05.2022                                           
                                                 
                                    
                                                                 Referat de aprobare 
la Proiectul de Hotărâre privind privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.179201/08.12.2014  încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C. Platonida S.R.L. 
 
 
 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.691/2013 şi Raportul 
nr.166164/2014, a fost încheiat contractul de închiriere nr.179201/08.12.2014 între Municipiul Craiova şi S.C. 
Platonida S.R.L., reprezentată de Marinescu Verginel, având ca obiect închirierea spaţiului cu destinaţia de 
radiologie, în suprafaţă de 19,82 mp şi spaţii comune în suprafaţă de 5,27 mp, situat în cadrul Policlinicii 
Stomatologice, nr. 4 din Municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, B-dul Oltenia, nr. 41, ce aparţine 
domeniului privat al Municipiului Craiova, în vederea desfăşurării activităţii de radiologie. 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.163/27.04.2017, 
s-a încheiat Actul Adiţional nr.2/2017 la contractul de închiriere nr.179201/08.12.2014, prin care s-a modificat 
suprafaţa închiriată, de la 25,09 mp la 26,91 mp, compuşi din: 19,70 mp spaţiul cu destinaţia de radiologie şi 
spaţii comune în suprafaţă de 7,21 mp. 
 Iniţial, durata contractului de închiriere a fost de 5 ani, de la 10.12.2014 până la 10.12.2019, ulterior fiind 
prelungit în conformitate cu art.4 din prezentul contract, prin care "la expirarea perioadei de 5 ani, contractul 
poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin act adiţional cu 
aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova", pentru o perioadă de 2 ani şi 6 luni, până la data de 
11.06.2022. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere solicitarea domnului Marinescu Verginel, în calitate de 
reprezentant legal al Platonida S.R.L., de prelungire a contractului de închiriere nr.179201/08.12.2014, în 
conformitate cu  art.4, coroborat cu art.17 din prezentul contract, precum şi 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
şi dispoziţiile Noului Cod Civil, este necasară şi oportună promovarea Poiectului de hotărîre privind prelungirea 
duratei contractului de închiriere nr.179201/08.12.2014, încheiat Municipiul Craiova prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Platonida S.R.L. prin reprezentant legal Marinescu Verginel, ce are ca obiect închirierea 
spaţiului cu destinaţia de radiologie, în suprafaţă de 19,70 mp şi spaţii comune în suprafaţă de 7,21 mp, situat în 
cadrul Policlinicii Stomatologice nr. 4 din Municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, B-dul Oltenia, nr. 41, ce 
aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, în vederea desfăşurării activităţii de radiologie, pentru o 
perioadă de 2 ani și 6 luni, respectiv de la 12.06.2022 până la 11.12.2024. 
 
                                                         
                                                                       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.89553/12.05.2022                   
                                                                                                                             

 
 
  RAPORT 

privind prelungirea contractului de închiriere nr.179201/08.12.2014 încheiat între Municipiul 
Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Platonida S.R.L.  

 
  În temeiul Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
dispoziţiile Noului Cod Civil şi, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.691/2013 şi Raportul nr.166164/2014, a fost încheiat contractul de închiriere 
nr.179201/08.12.2014 între Municipiul Craiova şi S.C. Platonida S.R.L., reprezentată legal de 
domnul Marinescu Verginel, în calitate de administrator, având ca obiect închirierea spaţiului cu 
destinaţia de radiologie, în suprafaţă de 19,82 mp şi spaţii comune, în suprafaţă de 5,27 mp, situat 
în cadrul Policlinicii Stomatologice, nr.4 din Municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, B-dul 
Oltenia, nr.41, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, în vederea desfăşurării 
activităţii de radiologie. 
 Ulterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.163/2017, s-a încheiat Actul Adiţional nr.2/2017 la contractul de închiriere 
nr.179201/08.12.2014, prin care s-a modificat suprafaţa închiriată, de la 25,09 mp la 26,91 mp, 
care se compune din: 19,70 mp spaţiul cu destinaţia de radiologie şi spaţii comune în suprafaţă de 
7,21 mp.   
 Durata acestui contract a fost  de 5 ani, respectiv de la 10.12.2014  până la 10.12.2019, fiind 
prelungit ulterior prin Actul Adiţional nr.3/2019 pentru o perioadă de 2 ani şi 6 luni, începând de la 
data 11.12.2019, până la 11.06.2022.  
 Având în vedere art.4 din contractul de închiriere mai sus menţionat, potrivit căruia: "La 
expirarea perioadei de 5 ani, contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu 
cel mult jumătate din durata iniţială, prin act adiţional, cu aprobarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova”, S.C. Platonida S.R.L. poate beneficia de prelungirea contractului de 
închiriere, astfel, prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub 
nr.79602/24.04.2022, domnul Marinescu Verginel, în calitate de reprezentant legal al S.C. 
Platonida S.R.L., solicită prelungirea contractului de închiriere, depunând în acest sens următoarele 
documente: C.I. asociaţi şi administrator, Certificat de înregistrare al S.C.Paltonida S.R.L., Buletin 
Furnizare Informaţii emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Certificat de Înregistrare 
în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea a II a sub numărul 365157 din data 21.03.2003, 
Certificat de înregistrare pentru autorizarea desfăşurării de activităţi în domeniul nuclear, Aviz 
Anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical de radiologie – grad principal, 
Asigurarea de răspundere civilă (Malpraxis) a personalului medical, contractul de închiriere. 
 Menţionăm că suma de plată,  respectiv chiria datorată în baza contractului de închiriere nr. 
nr.179201/08.12.2014 a fost achitată în termen. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere art.4. şi art.17 din contractul de închiriere 
nr.179201/08.12.2014, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.691/2013, 



Hotărârea Consiliului Local nr.238/2004, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2006, 
precum şi, în conformitate cu art.108, lit.c, 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova:                                     
 - Prelungirea duratei contractului de închiriere nr.179201/08.12.2014, încheiat între 
Municipiul Craiova şi Platonida S.R.L. reprezentată legal prin Marinescu Verginel, având ca obiect 
închirierea spaţiului cu destinaţia de radiologie, în suprafaţă de 19,70 mp şi spaţii comune în 
suprafaţă de 7,21 mp, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din Municipiul Craiova, 
cartier Craioviţa Nouă, B-dul Oltenia, nr.41, ce aparţine domeniului privat al Municipiului 
Craiova, în vederea desfăşurării activităţii de radiologie, pentru o perioadă de 2 ani și 6 luni, 
respectiv de la 12.06.2022  pană la 11.12.2024. 
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare 
a contractului de închiriere nr.179201/08.12.2014, conform punctului mai sus menţionat. 
 - Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.238/2004, nr.85/2006 şi nr.691/2013. 

 
 

                     

Director Executiv, Şef Serviciu, 

Ionuţ Cristian 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:  

 

 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 89987/12.05.2022 

 

RAPORT  

 

 Având in vedere: 
 Referatul de aprobare nr. 89408/11.05.2022;  
 Raportul nr. 89553/12.05.2022 al Directiei Patrimoniu – Serviciul Urmărire  

Contracte, Agenţi Economici privind prelungirea contractului de închiriere 
nr.179201/08.12.2014 încheiat între Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. Platonida S.R.L.; 

 În temeiul prevederilor 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, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Legea 
nr.287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.4. şi art.17 din 
contractul de închiriere nr.179201/08.12.2014, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.691/2013, Hotărârea Consiliului Local nr.238/2004, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.85/2006; 
  - Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 

 

AVIZAM FAVORABIL 

 

propunerea Serviciului Urmărire Contracte,  Agenţi Economici, Direcţia Patrimoniu 
privind: 
 - Prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 179201/08.12.2014, încheiat între 
Municipiul Craiova şi Platonida S.R.L. reprezentată legal prin Marinescu Verginel, având ca 
obiect închirierea spaţiului cu destinaţia de radiologie, în suprafaţă de 19,70 mp şi spaţii 
comune în suprafaţă de 7,21 mp, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din Municipiul 
Craiova, cartier Craioviţa Nouă, B-dul Oltenia, nr.41, ce aparţine domeniului privat al 
Municipiului Craiova, în vederea desfăşurării activităţii de radiologie, pentru o perioadă de 2 
ani și 6 luni, respectiv de la 12.06.2022  pană la 11.12.2024. 
 - Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare 
a contractului de închiriere nr.179201/08.12.2014, conform punctului mai sus menţionat. 
 - Modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 238/2004, nr. 85/2006 şi nr. 691/2013. 
 
      Director Executiv,                                        Intocmit, 

             Ovidiu Mischianu                      cons. jur. Olga Georgescu 
   Îmi asum responsabilitatea privind realitatea        Îmi asum  responsabilitatea privind                       
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                 legalitatea actului administrativ                                   
                            Semnatura:                                                                                                            Semnatura:   






















































	1 proiect
	2 REFERAT
	3 raport
	4 raport avizare
	5 documentatie

