
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind încetarea contractului de concesiune nr.83858/2013 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Stănoescu Rodica, tehnician 

dentar al Cabinetului de Tehnică Dentară PFA Stănoescu Rodica 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 23.02.2017; 
           Având în vedere raportul nr.18888/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu 
prin care se propune încetarea contractului de concesiune nr.83858/2013 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Stănoescu Rodica, tehnician 
dentar al Cabinetului de Tehnică Dentară PFA Stănoescu Rodica; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;  
           În temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. b, art.45, alin.3, 
art.61, alin.2, art.123, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
   Art.1. Se aprobă încetarea, prin denunţare unilaterală din partea concesionarului, a 

contractului de concesiune nr.83858/03.06.2013, încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Stănoescu Rodica, tehnician dentar al 
Cabinetului de Tehnică Dentară PFA Stănoescu Rodica, având ca obiect 
exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, B-dul Oltenia, nr.41, 
începând cu 17.03.2017. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
de modificare a contractului de concesiune nr.83858/2013. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod 
corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.238/2004, nr.85/2006 şi nr.337/2013. 

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

 
              INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PT. PRIMAR, PT. SECRETAR, 
           VICEPRIMAR, Ovidiu MISCHIANU 



 

                         Mihail GENOIU 
 
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr.18888/2017                    
                                                                                                                   SE APROBĂ,  
                                                                                                                   Pt.  PRIMAR, 
                                                                                                                  VICEPRIMAR                                                       
                                                               MIHAIL GENOIU 
                                                
       
              
       

RAPORT  
privind încetarea contractului de concesiune nr.83858/03.06.2013 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi  Stănoescu Rodica tehnician dentar al Cabinetului de 

Tehnică Dentara PFA Stănoescu Rodica  
 
 

   
 În cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia nr.41 îşi 
desfăşoară activitatea un număr de 18 medici stomatologi şi 3 tehnicieni dentari cu care 
Consiliul Local al Municipiului Craiova are încheiate contracte de concesiune în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea spaţiilor cu destinaţia 
de cabinete medicale, a Hotărârii Consiliului Local nr.238/2004, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Local  nr.85/2006 şi a  Hotărârii Consiliului Local  nr.337/2013. 
 Obiectul contractelor de concesiune îl constituie exploatarea spaţiilor în care medicii şi 
tehnicienii dentari îşi desfăşoară activitatea în sistem tură/contratură, precum şi a cotei  indiviză 
din spaţiile comune (săli aşteptare, holuri, vestiare, wc, duş,etc.).  
 Astfel, conform H.C.L. nr.337/2013 a fost încheiat contractul de concesiune  
nr.83858/03.06.2013 cu Stănoescu Rodica, tehnician dentar al Cabinetului de Tehnică Dentară 
PFA Stănoescu Rodica, pentru spaţiul cu destinaţia de activităţi conexe actului medical, 
respectiv cabinet de tehnică dentară, în suprafaţă iniţială de 12,46  mp situat în Craiova, B-dul 
Oltenia nr.41 (Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă), cu o durată de 5 ani, până la 
01.06.2018. 
 Ulterior, prin actele adiţionale nr.1/2013 şi nr.2/2013 s-a modificat obiectul contractului, 
suprafaţa actuală a spaţiului (bunul imobil) în care funcţionează Cabinetul de Tehnică Dentară 
PFA Stănoescu Rodica ajungând la 18,55 mp. 
 Menţionăm că redevenţa aferentă folosirii spaţiului a fost achitată la zi, iar pentru anul 
2017 termenul de plată este până la data încetării contractului. 
 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.6558/17.01.2017, d-na 
Stănoescu Rodica, tehnician dentar al Cabinetului de Tehnică Dentară PFA Stanoescu Rodica 
solicită rezilierea contractului de concesiune nr.83858/03.06.2013 începând cu data de 
01.01.2017.  
 Întrucât cererea formulată de d-na Stănoescu Rodica a fost facută ulterior datei solicitate, 
şi având în vedere că potrivit pct.8.1., lit.g din contractul de concesiune nr.83858/03.06.2013, 



„concesionarul poate denunţa unilateral contractul de concesiune pentru motive personale, 
notificând concedentul cu 60 de zile înainte de data denunţării”, propunem încetarea 
contractului de concesiune începând cu 17.03.2017. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere 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, Hotărârea 
Consiliului Local  nr.337/2013 precum şi în conformitate cu art.36, alin.2, lit.c, coroborat cu 
alin.5, lit.b, art.45, alin.3, art.61, alin.2, art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată  cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu 
pct.8.1., lit.g din contractul de concesiune nr.83858/03.06.2013, propunem spre analiză şi 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

− Încetarea prin denunţare unilaterală din partea concesionarului a contractului de 
concesiune nr.83858/03.06.2013 încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Stănoescu Rodica, tehnician dentar al Cabinetului de Tehnică Dentară PFA 
Stănoescu Rodica, având ca obiect exploatarea spaţiului situat în Craiova, B-dul 
Oltenia, nr.41 începând cu 17.03.2017. 

− Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.83858/03.06.2013, conform punctului mai 
sus menţionat. 

− Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local nr.238/2004, 
Hotărârii Consiliului Local nr.85/2006 şi Hotărârii Consiliului Local nr.337/2013. 

  
                        
                  Director Executiv,                                             Vizat ptr. legalitate, 
               Cristian Ionuţ GÂLEA                                           Direcţia Juridică 
                  cons. jur. Isabela CRUCERU 
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Serviciu Patrimoniu 
Daniela Radu • / 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

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

consiliulocal@primariacraiova.ro  
www.primariacraiova.ro  

MII•V91. 1 

DIRECTIA PATRIMONIU 
SERVICIUL PATRIMONIU 
Nr 167141/07.11. 2013 

ACT ADITIONAL NR.2 
la contractul de concesiune nr. 83858din 03.06.2013 

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

f,scal 4417214. reprezentat Primarul Municipiului Craiova, in calitate de concedent 

\NOESCU RODICA cu 	in Craiova, 	 tehnician dentar 
SLUI DE TEHNICĂ  DENTARĂ  PFA STĂNOESCU RODICA in Craiova, b-dul Oltenia nr.41 
cmatologica Cralovita Noua), inregistrat Ia Registrul unic al cabinetelor medicale partea I sub 

identificare 816026 din data de 14.02.2000 ,cod de inregistrare fiscala 20613280 in calitate de 

in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.602/31.10.2013 ş i H.C.L. nr.482/29.08.2013, precum ş i cu 
prevederile H.C.L. nr.238/27.12.2004 modificata prin H.C.L. nr.85/27.02.2006 s-a Tncheiat prezentul act 
adi ţ ional la contractul de concesiune nr.83858/03.06.2013 

Art. l. Se modifica pct.2 alin.2.2 „ Obiectul contractului de concesiune " din contractul de concesiune 
83858 din 03.06.2013 ca urmare a diminuarii suprafe ţei de la 20,51 mp la 18,55 mp, reprezentând 1/2 

d!ri suprafa ţ a de 26,56mp (13,23 mp laborator ş i 13,33 mp camera de turnat folosite impreuna cu Miniosu 
actavian ) ş i 5,27 mp cota indiviza din spatiile comune (hol , sali,de ateptare,grupuri sanitare ). 

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

Concedent, 
CONSILIUL LOCAL AL MJNJ,IPIULUI CRAIOVA r 

//: 
PRI 

Lia Q190 

/ 
Dirş tOr ExecutiVi 

Cristiari onut Gâlea 

Concesionar, 
CABINET TEHNICĂ  DENTARĂ  

tehn. STĂNOESCU RODICA 

VIzat control financiar preventiv, 
Director ec., 

Nicolae Pascu 

Avizat pentru I galitate, 
cons.jr.lsabela eguceru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

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

consiliulocal@primariacraiova.ro  
www.primariacraiova.ro  

Nr 137318/17.09.20132 

ACT ADITIONAL NR.1 

la contractul de concesiune nr. 83858din 03.06.2013 

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

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

si 

A OESCU RODICA cu domicillul în Craiova, 	 ap10 
ac a ş  CABINETULUI DE TEHNICĂ  DENTARĂ  PFA STĂNOESCU RODICA cu sediul 
ova. b-dul Oiteria nrAl (Policlinica Stomatologic ă  Craiovi ţa Nouă ), inregistrat la 

c al cabinetelor medicale partea I sub numă rul de identificare 816026 din data de 
,alitate de concesionar, 

in conformitate cu prevederile H.C.L. nr.337130.05..2013 ş i H.C.L. nr.482/29.08.2013, 
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 
7,ncheiat prezentul act adi ţ ional la contractul de concesiune nr.83858/03.06.2013 

Art. I. Se modifică  pct.2 alin.2.2 „ Obiectul contractului de concesiune " din contractul de 
ccncesiune nr. 83858 din 03.06.2013 ca urmare a major ă rii suprafe ţei de la 12,46 mp la 20,51 
mp reprezentând 1/2 din suprafa ţa de 26,56mp (13,23 mp laborator ş i 13,33 mp cameră  de turnat 
foloste impreun ă  cu Mîniosu Octavian ) ş i 7,23 mp cota indiviză  din spa ţ iile comune . 

Art. II Prezentul act adi ţ ional a fost incheiat in două  exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte. 

Concedent, 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUICRAIOVA 

Concesionar, 
CABINET TEHNICĂ  DENTARĂ  
tehn. STĂNOESCU RODICA 

PRIMAR, 
Lia Olgu ţa Va escu 

Director • 	'cutiv 	Serviciu Patrimoniu 
Cristian lo 	Gă lea 	Daniela Radu 

Vizat control financiar preventiv, 
Director ec., 

Nicolae Pascu  

Avizat pentru itate, 



CONTRACT DE CONCESIUNE 
nr.83858 

incheiat astăzi, 03.06.2013 

1  P ă rtile contractante. 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ,cu sediul in Craiova ,str. 
Cuza nr.7,cod fiscal 4417214, reprezentat prin Lia Olgu ţa Vasilescu ,având functia 
Primar, în calitate de concedent, 

1  2. STĂNOESCU ROD1CA cu domiciliu "in Craiova, 
aol 0 tehnician dentar al CABINETULUI DE TEHNICA DENTARA PFA ST ĂNOESCU P-:ODICA cu social in Craiova, b-dul Oltenia nr.41 (Policlinica Stomatologic ă  Craiovi ţa 
Noua) :  cod de înregistrare fiscal ă  inregistrat in data de in calitate de 
cuncesionar, au convenit s ă  incheie prezentul contract de concesiune. 

Obiectul contractului de concesiune 
2 1 Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea spatiului (bunul imobil) 
in care functioneaz ă  CABINETULUI DE TEHNICĂ  DENTARĂ  PFA STĂNOESCU 
RODICA situat în Craiova, b-dul Oltenia nr.41 format din 51 de inc ăperi in suprafa ţă  totală  de 489,31 mp, conform schitei spatiului,( anexa nr. 1) la contractul de 
concesiune. 
2 2 Din suprafa ţa totală , titularului prezentului contract de concesiune Ti revine o cot ă -
c ă -te de 12,46 mp,astfel :4,41 mp reprezintă  cota -parte din suprafa ţa de 13,23 mp a 

oratorului folosit impreun ă  cu tehnicianii Miniosu Octavian ş i Fişcu C ă tă lin ş i 4,44 
- reprezintă  cota -parte din suprafa ţa de 13,33 mp cu destina ţia de cameră  de turnat 
ot impreun ă  cu tehnicianii Miniosu Octavian ş i Fişcu Cătă lin iar 3,615 mp 

r2rezintă  cota indiviză  din spa ţiile comune (sp ă lă toare, wc,hol). 
Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baz ă  de proces-verbal 

c:Ere se va va constitui anexa nr. 2 la contractul de concesiune. 
2.4 Este interzis ă  subconcesionarea în tot sau in parte, unei terte persoane, a spatiului 
care face obiectul prezentului contract de concesiune. 
3 Termenul 
3.1. Durata concesiunii este de 5 ani , pân ă  la data de 01.06.2018. 
3.2. Contractui de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad ă  egală  cu cel mult 
jum ătate din durata sa initial ă , astfel incăt durata intregului contract s ă  nu depăsească  
49 de ani. 
4 Redeventa 
4.1. Redeventa este de 1 euro/m2/an 
4 2.in cazul stabilirii unui alt nlvel al redeventei minime ,dup ă  negociere cuantumul 
(edeventei va fi prevăzut într-un act aditional semnat de ambele p ă rti contractante. 
4,3. Plata redeventei se face prin conturile: 

ortul concedentului nr. R023TREZ29121300205XXXXX, deschis la Trezoreria 
Craiova. 

-4 	Pia ţa redeventei se va face in primul trimestru al anului respectiv. Ulterior. 
oen ţ  de plată  a redeventei se va stabili prin act aditional. 
Plata redeventei pentru anui 2013 va fi achitat ă  în termen de 90 de zile de la 



. - i Ccncecjentul este obligat s5 notif ice concesionarului aparit ia oricdror imprejuriri
-:: i 'raturi si aducd atingere drepturilor concesionarului, dacd are cunostintd Oespre

-  ^  ^  ^ ^ l ^
t  - = l J t d .- ' 

i" lodrfrcarea contractului'7 1 Concedentul poate modifica unilateral partea reglementar6 a prezentului contract
c: concesiune, cu notif icarea prealabilS a concesionarului, din motive exceptionale
iegate^de interesul national sau local, dup6 caz
7 ? 1 in cazul in care modificarea unilaterali a contractului de concesiune ii aduce un
i; elrdiciu, concesionarul are dreptul si primeasc6 in mod prompt o despigubire
.,.:, j.-^vati si efectivi.- 

i- 2. in caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la valoarea
r..-: i: 'aEubiri i, aceasta va fi stabil ita de instanta judecdtoreascd competenti.- 

.. -? Dezacordul dintre concedent si concesionar cu privire la despigubiri nu poate s6
' ' 'rstituie un temei pentru concesionar care si conduci la sustrag"r"i de la obligati i le
:,: e contractuale
3 incetarea contractului de concesiune'; i Prezentul contract de concesiune inceteazdin urmdtoarele situati i:r !a expirarea duratei stabil ite in prezentul contract, dac6 pdrti le nu convin ?n scris
:r 'e l , ;ngirea acestuia,  in condi t i i le legi i ;
o; in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterald de
catre concedent, cu plata unei despdgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului,' :) in cazul nerespectdrii obligati i lor contractuale de citre concesionar,prin rezil iere
untlateralS de cStre concedent, cu plata unei despigubiri in sarcina concesionarului;
o' in cazul nerespectSrii obligati i lor contractuale de cdtre concedent, prin rezil ierea
untlateralS a contractului de citre concesionar, cu plata de despagubiri in sarcina
ccncedentului ;
e: la disparit ia, dintr-o cauzd de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul'm.posibil i t6ti i  obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, f6rd plata unei
iespigubir i ;
i i  schir-nbarea destinatiei spati i lor dupi concesionare atrage rezil ierea de drept a
:r .  nt ,  actului  de concesiune,
,: ' : i :ncesionarul poate denunta unilateral contractul de concesiune pentru motive
;-' irsonale, notif icdnd concedentul cu 60 de zile inainte de data denuntiri i ;
n) in cazui in care titularul cabinetului medical nu mai desfisoari activitate medicali.
I Raspunderea contractuald
9 1 \lerespectarea de cStre parti le contractante a obligati i lor cuprinse in prezentul
rcntract de concesiune atrage rispunderea contractuali a pefti i in culpa,'1:1. Forta major5
'1C 1. Nici i lna Cintre pSrti le contractante nu rispunde de neexecutarea la termen si/sau
ce executarea in mod necorespunzdtor, total sau partial, a oricarei obligati i care i i
revine in baza prezentului contract de concesiune, daca neexecutarea 1", executarea
tlecorespunzitoare a obligatiei respective a fost cauzatd de forta major6, astfel cum
este definitS in lege.'!0'2 Partea care invoci forta majori este obligati si notif ice celeilalte pdrti, in termen
:i: 48 ore de la producerea evenimentului, si si ia toate masurile posibiie in vederea, :"n riSrii consecintelor lui.



Cata lncheieri i contractului de concesiune'
a 3 Nepiata redeventeiin termenul prevdzut la pct. 4.4 si 4.5 di dreptul concedentului

sa pretinda penalit6ti in cuantum de 0,25% din valoarea acesteia pe zi de int6rziere.

4 7 Neplata redeventei pentru o perioad6 de un an duce la rezil ierea contractului.

5 l i 'eptur i le Pdrt i lor
: 1 Drepturile concesionarului
5 i ' i .  Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe

;";:sp.:nderea sa. bunul imobil care face obiectul prezentului contract de concesiune.

i, 2 Drepturile concedentului
i; i  . Concedentul are dreptul s6 inspecteze bunul imobil concesionat, s6 verif ice

":-,r. l,ul Ce realizare a investit i i lor, precum si modul in care este satisficut interesul

i, .r ir i ic pqn realrzarea activit6ti i  sau serviciului public, verif icAnd respectarea obligati i lor

asumate de concesionar.
i.2'2.Verif icarea se va efectua numai cu notif icarea prealabild a concesionarului '

6 Obligati i le p6rti lor
e 1 Obl igat i i le concesionarului
c i . l .  Concesionarul  este obl igat  s i  asigure exploatarea ef icace in regim de

ccni inui tate s i  de permanent i  a bunului  imobi l  care face obiectul  concesiuni i .
{L ̂ i .2. Concesionarul este obligat si pl6teascS redeventa'
6.1,3.  Concesionarul  are obl igat ia de a rest i tu i  bunul  concesionat,
dup6 expirarea contractului de concesiune, in deplina proprietate, l iber de orice

sarcin6, inclusiv investit i i le realizate, cel putin in conditi i le in care a fost preluat, in caz

contrar urmind s6 suporte contravaloarea daunelor produse.

e j 4 Concesionarul poate investi in bunul imobil concesionat sau poate realiza lucriri

ce modernizare a acestuia numai cu acordul concedentului,
c I 5. . in termen de 90 de zile de la data incheieri i contractului de concesiune

i;cncesionarul este obligat s5 depund, cu tit lu de garantie, o surni de 15,20 euro luind

ir c?tcUi cursul eurolleu de la data pli l i i  , reprezentAnd o cotd-parte din suma datorati

i:oncedeiltului cu tit lu de redeventi pentru primul an de activitate.
a  1 .6 .  La ince tareacont rac tu lu i  deconces iuned ina l te  cauze decdtpr ina jungere la

ii jrnren, excluzand forta major6 si cazul fortuit, concesionarul este obligat sd asigure

continuitatea prest6rii activit6ti i  sau serviciului public, in conditi i le stipulate in contract,

pAni la preluarea acesteia de citre concedent.'6 
17. in'cazul in care concesionarul sesizeazd existenta sau posibil i tatea existentei

unei cauze de naturi s6 conduci la imposibil i tatea realizdrii activitdti i  sau serviciului
p,-:biic. va notif ica de indati acest fapt concedentului, in vederea ludrii mdsurilor ce se

i,i ipun pentru asigurarea continuit6ti i activitSti i sau serviciului public.
l ;  1 8.  Concesionarul  are obl igat ia de a onora anumite sol ic i t i r i  a le Ministerului
Sin6tdti i, specifice sistemului sanitar (efectuare de g6rzi, acordare de asistentd
rnedicali de specialitate anumitor categorii de pacienti etc.), care vor fi reglementate
prin ordin al ministrului sinitSti i
S.2. Obligati i le concedentului
i) 2.1. Concederrtul este obligat s6 nu i l tulbure pe concesionar in exercit iul drepturiior
iezuitate din orezentul contract de concesiune'
a Z.Z Concedentul nu are dreptul sa moctif ice in mod unilateral contractul de

;;oricesiune, in afari de cazurile previzute expres de lege si de prezentul contract



Daci in termen de 15 zile de la producera evenimentul respectiv nu inceteazd,'::1 'e au dreptui s5 isi notif ice incetarea de plin drept a prezentului contract de-, r,.€srun€ fdrd ca vreuna dintre ele si pretindi daune-interese.
'' ' in acceptiunea pdrlilor contractante orice notificare adresatS de una dintre'? -3:jtea celeilalte este valabil indeplinit6 dacd va fi transmis6 la adresa/sediul previzuti i  i 'ezentul  contract  de concesiune.
r' ? ln cazul in care notif icarea se face pe cale postala, ea va fi transmis6 prins'r: iSodr-€ recomandatd cu confirmare de primire si se consider6 primiti de destinatar lac:rta mentionatd de oficiul postal
0lnittor pe aceasta confirmare.'1 '1 3 DacS notificarea se trimite prin telex sau prin fax, ea se considerd primiti in primazt lucrdtoare dup6 cea in care a fost expediata.
i 1 4 Notif ic6ri le verbale nu se iau in considerare.
12  L i t ig i i
i2 1 in cazul ?n care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, elev,rr fi supuse spre solutionare instantei cdmpetente.r  3 Clauze f inale' ': ' l  

orice modificare a prezentului contract de concesiune se face numai prin acta,j it i .rnal semnat de ambele pdrti contractante.'t3 2 Prezentul contract de concesiune, ?mpreuni cu anexerel-3, care fac parterrtegrantd din cuprinsul s6u, reprezinti vointa pirt i lor si inlaturi orice alt i intelegererierb3lS dintre acestea, anterioarS sau ulterioaia incheieri i lui.^i 3 3. Prezentul contract de concesiune a fost incheiat in 2 exemplare.

Concedent,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CRAIOVA

Concesionar,
CAB I NET TEHN ICA DENTARA

tehn.STANOESCU RODTCA
/  pRttunR, /rr '

Lia Otguta Vlprte&(
/ i .1 ,1/ (  /  1

|  
' {  

[  
v t  / ,

Director Epecutry J Servi6iu/patrimoniu
,Adr iana Cimpeanu'  lonug,GBlea

li\ \
l ' ,

Vizat dontrol financiar preveniiv.' . .. "
Director ec.,

Nicolae Pascu ,;,-{. ' l '?'. ' 
' '  / -. '

I 
'')'i' 

-l'ut'"-" 
.

Avizat p"ftf{ tega titate,
\
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