
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125157/2005 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sterie Violeta, medic titular al 

Cabinetului Medical Individual Dr. Sterie Al. Violeta 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.02.2017; 
           Având în vedere raportul nr.18893/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 125156/2005 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sterie Violeta, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual Dr. Sterie Al. Violeta; 
          În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale şi Ordinul Ministerului 
Sănătăţii Publice nr.1322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor şi 
metodologiei de preluare a activităţii unui praxis existent;  
           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 prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125157/28.01.2005, 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sterie Violeta, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Sterie Al.Violeta, având ca obiect 
spaţiul situat în municipiul Craiova, str. Craioviţa Nouă, bl.160 G, ap.1, pentru o 
perioadă de 6 ani şi o lună, începând cu data de 02.03.2017, până la data de 
01.04.2023. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.125157/2005. 

Art.3. La data intrării în vigoare a 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 Cabinetul Medical Individual 
Dr. Sterie Al. Violeta 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.18893/______2017                             
                                                                                                                                                                                                                                          
                      SE APROBĂ, 
                                                                                                                           Pt. PRIMAR, 

                                                       VICEPRIMAR 
                             MIHAIL GENOIU 

 

 
RAPORT  

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125157/28.01.2005 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sterie Violeta, medic titular al Cabinet Medical 

Individual Dr. Sterie Al.Violeta 
 
  

 
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.125157/28.01.2005 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sterie Violeta, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Sterie Al.Violeta pentru spaţiul cu destinaţia de 
cabinet medical în suprafaţă de 15,73 mp situat în Craiova, str.Craioviţa Nouă, bl.160G, ap.1. 
 Durata acestui contract este de 12 ani şi 2 luni începând de la data 03.01.2005,  până la 
02.03.2017.  
 Conform art.3.2." 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", Sterie Violeta poate beneficia de o prelungire a duratei contractului de concesiune 
cu 6 ani şi o lună. 
 Menţionăm că redevenţa aferentă folosirii spaţiului a fost achitată în termen. 

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.15324/06.02.2017, d-na  
Sterie Violeta, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Sterie Al.Violeta solicită 
prelungirea contractului de concesiune, depunând în acest sens următoarele documente: copia 
C.I., Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România nr.DJ.014.077/08.01.2014, 
valabil până la data de 12.01.2018, Asigurarea Malpraxis, Certificat de Înregistrare în Registrul 
Unic al Cabinetelor Medicale Partea  I sub  numărul 574471 din data 21.09.1999, codul IBAN, 
contractul de concesiune nr.125157/28.01.2005. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 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,  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 şi art.123, alin.1 din  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, propunem spre analiză şi aprobare :  
 1 - Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125157/28.01.2005, cu 6 ani şi o 
lună, începând de la 02.03.2017  până la data  de 01.04.2023.    
 2- Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.125157/28.01.2005, conform punctului mai sus 
menţionat. 
 3 - Modificarea în mod corespunzător a H.C.L.nr.238/2004 şi H.C.L. nr.85/2006. 

 
 

                        Director Executiv,                                             Vizat ptr. legalitate,                              
                         Cristian Ionuţ GÂLEA                                            Direcţia Juridică                    

                           cons. jur. Isabela CRUCERU 
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Promotia: 

COLEGIUL-MEDICILOR-DIN-ROMANIA  

COLEGIUL MEDICILOR DOLJ 

 

Data: 108.01.2014 	1 

  

CERTIFICAT DE MEMBRU 

Nr. DJ.014.077 

Colegiu1Medicilor Dolj autorizeaza pe: 
	 CNP: 

( DR. STER1E VIOLETA 

AbSObient(a) a (1) Facultatii: 

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova 

Serie si numar diploma: 

LNR. 459811 

Specialitate: 

MEDICINA DE FAMILIE - MEDIC PRIMAR 

Atestat de studii complementare: 

ECHOGRAFIE GENERALA 

sa practice profeshme de medk potriVit prevederilo art. 384 a titluui XII privind 
exercitarea profeslei de medic, organizarea si functionarea CMR, din ILegea nr.95 
/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. 

Activitatile autorizate se pot desfasura eu indeplinirea conditillor de dotare 
iar dispozitivele medicale utilizate la desfasurarea activitatilor autorizate trebuiesc 

inregistrate la M.S.P. 

ritulartil Cercatului a depSjurinafltUIla data 

PRESEDINTE,,,  

PROF. DR. TUDOR\VI ŞTOIU 

Nota: Certificatul de membru se vizeaza anual pe baza asigurarii de raspundere civila pt greseli 
in activitatea profesionala, valabila pentru anul respectiv. 



NK. TULT I A AbIUUKAKI],/  IJA I A

MD -2000205702 B.Al.2A17 - 12.01.2018

) U L T - C I A I  E A  U E

ASIGURARB

CARPATICA ASIG SA

EUROTNS S.A

A V IZ,UL ,fII\ LJAL



EUROINS 

(Semnatură , stampilă ) 

ASIGURAT REPREZENT 	 NS 

EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE 
AUTORIZAT DE COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR - 

Sediul central: Soseaua Bucuresti Nord, nr. 10, Global City 
Business Park, Cladirea 023, Voluntari, jud. Ilfov 

Telefon: 021 317 0711; Fax: 021 317 0714 
Capital Social: 430.525.765 RON 

COD UNIC DE INREGISTRARE: 5328123 

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ  PROFESIONALĂ  A PERSONALULUI MEDICAL 

POLIŢA DE ASIGURARE 
MD- 2000205702 

Unitatea teritorial ă : CT070 - Agentia Constanta 5 Tel: 0241616230 

Nume emitent: DAW MANAGEMENT BROkER Cod: 9234 

Inlocuieste/reinnoieste poliţa: 

ASIGURAT 
Nume: STERIE VIOLETA 

CONTRACTANT 
Denumire : STERIE VIOLETA 

Adresa: Adresa: 

alte specializari 

E 	asistent medical / moase / asistent farmacie 

x medic specialist 

farmacist 

PERIOADA DE ASIGURARE: De la: 13.01.2017 	Până  la: 12.01.2018 

LIMITA RĂSPUNDERII PRIMA DE ASIGURARE MONEDA 

Vătămă ri corporale ş i pagube 
materiale pe eveniment si agregat 

12000.00 
11.00 EUR 

Daune morale pe eveniment si agregat 0.00 

S-a achitat azi 	20.12.2016 	suma de 	49.64 RON 	(curs valutar 4.5125 
ordin de plată , etc.) 	EMA2000205702 	reprezentând Rata 1 13 / Plată  

) cu documentul de plată  (chitan ţă , 
integrală ‘ X 

EŞALONAREA RATELOR DE PRIMĂ : Rata 2: 	 scadentă  la: 

MENŢ IUNI SPECIALE: 
Specialitate : Medici de familie si medici de medicina generala 

BAZELE 
CONTRACTUALE 

generale de asigurare 
suplimentară  

C.4 Condi ţ ii 
L1 Clauza 

Ei Clauza suplimentară  

Incheiată  azi: 	20.12.2016 	in localitatea 	CONSTANTA - CONSTANTA 	in 2 exemplare. 

Am luat la cunoştinţă  de condiţiiIe de asigurare ş i sunt de acord cu incheierea poliţei de asigurare. 
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Legii 677/2001 

MOpoll00 16 
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tsts de 	p.n 

umnr CONT: 11]./UO28'72517ROLO1 

CONT: CAR.MED.FAM.DR.3TER Ţ E VTOLPT,A 
nsrcc CONT: 'OAE.MED.E,AM.DR.STERIE VIO Cc

- ' ;tre,3ist:rare/Cod Numeric personal: IBAN 	
: ROIRPO.I:,]-/00287251-71:20L01 

Adresa 	
CV1TA NOUA 
BL 160G 
CRAIOVA 
DOLJ 

Adresa anitatii:BANCPOST SucursaLa DOLJ" 

Str.Fratii Busesti Nr.1 Bis 
Municipiul Craiova 
Jud.DOLJ 

Data generaro extras: 20-JAN-201i 

BOL01 Bancpos 

aa- g nn-01 



ORDIN DE PLATA

Semntrtura pEtitorului si Si"mpit"

l)ata debitirii

N". 
l--o- 

PLArI'r.l 2.949,76 l ,E l  ,  adic i

PI,ATITOR CMI STERIE VIOLtsTA

Cod de identificare fiscal6 20211991

AIOVA DOLJ

Codul BIC
RO2lBPOSl70028725l7ROL0t I  BPOSROBU

De la

BENEFICIAR

PRIMARIA MUN]CIPILJI ,UI  CRNIOVA

Cod de identificare fiscatii 44172t4
( lodul  Bl( l

( lod IBAN
plltitor

Cod l l lAN
beneficiar

? n ns 2g17
Primirea/ Acccptarea

L . S
SemnAtura

NORMAL TJRGEN

uTipul transferului

RO23'|REZ29I2lA300530xxxx I |nEznosu
La l'rezoreric operativa Municipiul Craiova

Nr.d€ evidentA a plir i i
pt. Decizie de inrpunere/ l)V

Data emiterii 20/01t2017

I]XP,

tl v . 2 0 1 5



CONTRACT DE CONCESIUNE 

Nr. 	 din 	 

1. Părţile contractante 
1.1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, cu sediul in Craiova 

str. A. I. Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, reprezentat ă  prin ec. Antonie Solomon, având func ţ ia 

de Pritnar, in calitate de concedent, 
ş i 
1.2. STERIE VIOLETA (domiciliat ă  ln Craiova, 

nedic titular al CABINETULUl 	AL, INUI V 11";-‘t. 

STERIE AL. VIOLE 1 A, cu sediul social în Craiova. str Craiovi ţa Nouă  bl 160G, ap. 1 

i'nregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale partea I sub nr. 574510 din 21.09.1999, 
cod fiscal 2550111163213 din 16.03.2001 având contul R021BP0S1700287251 7R0LO 1  

deschis la BANCPOST Craiova, 
in calitate de concesionar, 
au convenit s ă  incheie prezentul contract de concesiune. 

2. Obiectul contractului de concesiune 
2.1. Obiectul contractului de concesiune il constituie exploatarea spa ţ iului (bunul 

imobil) în care func ţ ionează  Cabinetul Medical Individual Dr. Sterie Violeta, situat in Craiova, 

str. Craiovi ţa Nouă  bl. 160G, ap. 1, format din 5 inc ăperi în suprafaţă  total ă  de 49,82 m 2 . 

conform schi ţei spa ţ iului (anexa nr. 1). 
2.2. Spaţiul este concesionat impreun ă  cu titularul Cabinetului Medical Individual Dr. 

Cau ţil Luminiţa ş i cu titularul Cabinetului Medical Individual Dr. T ăpârdea Aurelia - Ancu ţa 

conform acordului de voin ţă  privind impărţ irea timpului de folosin ţă  a spa ţ iului (anexa nr. 2). 

Suprafa ţa care face obiectul prezentului contract de concesiune este de 15,73 in 2 , 

calculată  conform anexei nr. 3. 
2.4. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baz ă  de proces-verbal 

care va constitui anexa nr. 4 la contractul de concesiune. 
2,5. Este interzisă  subconcesionarea in tot sau in parte, unei ter ţe persoane, a spa ţ iului 

care face obiectul prezentului contract de concesiune 

3. Termenul 

	

3.1. Durata concesiunii este de 12 ani ş i 	incepând de la data 03.01.2005. 

3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad ă  egală  cu cel mult 

jumătate din durata sa ini ţ ială, astfel incât durata intregului contract s ă  nu dep ăşească  49 de 

ani 
4 Redevenţa 
4.1. Redeven ţa este de 1 euro/m 2lan în primii 5 ani. 
4.2. Dupâ primii 5 ani nivelul minim al redeventei se va stabili de concedent, pornind 

de la pre ţul pieţei, sub care redeven ţa nu poate ft acceptat ă . După  negociere cuantumul 

redeven ţei va fi prevăzut intr-un act adi ţional semnat de ambele părţ i contractante. 

4.3. Plata redeven ţei se face prin conturile: 

- contul concedentului nr R095TREZ29121220207XXXXX, deschis la Trezoreria 

Municipiului Craiova; 
- contul concesionarului nr R021BPOS17002872517ROLO 1  deschis la BANCPOST 

Craiova. 



4 4. pentnr primii 5 ani" incepdnd din anul 2005. plata reder,'entei se va f'ace in primul

trimestru al anir|-ri respectir,'. Lilterior, termenul de plata a redevenlei se va stabiii prin act

adii ional.
,1 5 Neplata redevenlei in terrnenul previzut la pct 41 dd dreptul ccncedentulLri s[

pretinci6 penaiitdti in cuantum de (1.259'ir din rak:area acesteia pe zi de intdrziere
' 

4'7 Neplata redeven{ei pentru o perioadi de un an duce la rezilierea contractului.

5 Drepturile p[rlilor
5 l. l)repturile concesionarului
5. 1 .1 Concesionarul are drePtul de

rispunderea sa. bunul imobii care lace obiectul
a exploata in mod direct. pe riscul 5i pe

prezentului contract de concesirtne

5 2. Drepturile concedentului
5 2 I Concedentul are dreptul sir inspecteze bunui imobil concesionat. sd, veriflce

stadiul de realizare a investitiilor, precum ;i modul in care este satislicut interesul public prin

real\zarea activitatii sau serviciuiui public. verif-rcind respectarea obligaliilor asumale de

concesionar.
5.2 2. Verificarea se va efectua numai cu notit'icarea prealabila a concesionarului Pi in

rr rrnatoarele condit i  i
6. Obligati i le pdrt i lor
6. l .  Obligal i i le concesionarului
6 I .l . Concesionarul este obli-eat sd asiqure erploatarea eficace in reqinr de

continuitate qi de permanenlb a bunului imobil care face obiectul concesiunii

6.1 2. Concesionarul este obligat sa pliteasca redevenfa

6 l. j Concesionarul are obligatia de a restitui bunul concesionat. dupi erpirarea

contractului de concesiune, in deplini proprietate, liber de orice sarcinf,, inclusiv investitiile

realizate. cel pu{in in conditiile in care a fost preluat. in caz contrar urmind sd sutrrorte

contravaioarea daunelor produse.
6.1 4. Concesionarul poate investi in bunul imobil concesionat sau poate realiza lucrdri

de modernizare a acestuia numai cu acordul concedentului
6.1 5. in termen de 90 de zi le de la data incheieri i  contractului de concesiune

concesionarul este obligat si depuni. cu titlu de garanlie. o sum[ de 500.000 lei. reprezentaild

o cot6-parte din suma datoratb concedentului cu titlu de redevenfl pentru prinl-rl an cie

activitate.
6.1 6 La incetarea contractului de concesiune din aite cauze decat prin ajungere la

rermen, excluzdnd fbqa major[ qi cazul fbrtuit" concesionarul este obligat si asigure

continuitatea prestarii activitalii sau serviciului public. in condiliile stipulate in contract' pdna

la preluarea acesteia de cdtre concedent
6l7.ln cazul in care concesionarul sesizeazh existen{a sau posibi l i tatea existentei unei

cauze de naturi s6 conduci la imposibilitatea realizdrri activitatii sau serviciului public. r'a

notiflca de indatl acest fapt concedentului. in vederea lulrii mdsurilor ce se impun pentrut

asigurarea continuitSlii activitbtii sau serviciului public

6 l.g. Concesionarul are obligatia de a onora anumite solicitari ale Ministerului

San1tatii. specifice sistemului sanitar lefectuare de garzi. acordare de asistenla rnedicala de

specialitate anumitor categorii de pacienti etc). care vor fi reglementate prin grdin al

rn in is l ru lu i  sandtAt i i
6. 2. Obligaliile concedentului
6.2.1. Concedentul este obligat sb nu il

.  '  .r '?i3 Cin prezentt l l  contract de concesiune
tulbure pe concesictnar in exercitiul drepturilor



6 2 2 Conceclentul nu are dreptul s6 modifice in mod unilateral contractul de
concesiltne. in afara de cazurile prevdzute expres de lege qi de prezentul contract

6.2 -i Concedentul este otrligat sd notifice concesionarului aparilia oriciror imprejuriri
de nalurb sh aducd atingere drepturilor concesionamlui. daci are cunogtinta clespre aceasla

7 \{odiflcarea contractului
7.1 Concedentul poate modif-rca unilateral partea reglementar[ a prezentului contract

de concesiune, cu ncltificarea prealabilS a concesionarului. din motive erceptionale legate de
inleresul national sau local. dupb caz.

7.2.1 ln cazul in care modificarea unilaterala a contractului de concesiune ii aduce un
prejudiciu. concesionarul are dreptul sa primeasc[ in mod prompt o desphsubire aclecvatl $i
efbctir,'f,.

7 2 2 in caz de clezacord intre concedent qi concesionar cu privire la valoarea
despdgubirii. aceasta va fr stabilitd de instanta .judecdtoreascd competentd.

7 23. Dezacordul dintre concedent qi concesionar cu privire la despdgubiri nu poate sd
constituie un temei pentru concesionar care sd conduca la sustragerea de la obligatiile sale
contractuale.

I incetarea contractului de concesiune
8 I Prezentul contract de concesiune inceteazain urmdtoarele situalii
a) la expirarea duratei stabilite in prezentul cc'rntract. daca partile nu convin in scris

prelungirea acestuia. in condit i i le legi i .
b) in cazul in care interesul national sau local o impune. prin denun{area unilaterala de

cdtre concedent, cu plata unei despdgubiri juste gi prealabile in sarcina concedentului.
c) in cazul nerespectdrii obligatiilor contractuaie de cdtre concesionar. prin reziliere

unilaterald de citre concedent. cu plata unei clespdgubiri in sarcina concesionaruiui.
d) in cazul nerespect[rii obligatiilor contractuale de citre concedent. prin rezilierea

unilateral i  a contractului de cdtre concesionar- cu plata de desplgubir i  in sarcina
concedentului:

e) la disparitia, dintr^o cauzd de fbrta rnajora^ a bunului concesionat sau in cazul
irnposibi l i t i t i i  obiective a concesionarului de a-l erpioata. prin renuntare. tbra plata gnei
despagubiri;

f) schimbarea destinaliei spatiilor clLrpa corrcesionare
conr ractului de concesiune-

atraqe rezilierea de drept a

g) concesionarul poate denunfa unilateral contractul de concesiune pentnr motir.e
personale. notificdnd concedentul cu 60 de zile inainte de data denuntdrii.

h) in cazul in care titularul cabinetului rnedical nu mai desibgoara activitate medicala
9. Raspunderea contractual6
9 I Nerespectarea de cbtre partile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentui

contract de concesiune atrage raspunderea contractuala a pirtii in culpi.
l0 Forfa majorE
l0 I Nici una dintre par{ile contractante nu rdspunde de neexecutarea la termen qi/sau

de erecutarea in mod necoresplrnzator. total sau paryial, a orichrei obligatii care ii revine in
baz'a prezentului contract de concesiune. clacS neerecutarea sau executarea necorespunzaioare
a obligatiei respective a fost cauzatd de fbrta majora. astfbl cum este cleflniti ?n lege.

l0 2 Partea care invoc[ fbrta majora este obligata sd notiflce celeilalre pa4i. in tennen
de'18 ore de la producerea evenimentului, ; i  sd ia toate mdsuri le posibi le in vederea l imiteri i
consecinte lor  lu i



l0 I Dacb in termen de l-5 zile de la producere evenimentui respectiv nu inceteaza,
partile ar-r dreptul sd iqi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune
tlri ca vreuna dintre ele sh pretinda daune-interese

I  I  \or  i t lcar i
I t I in acceptiunea pdrtilor contractante orice notificare adresata de una dintre acesteir

celeilalte este valabil indepliniti daci va fi transmisl la adresa/sediul prevdzut in prezentui
contract de concesiune

I | 2 in cazul in care notificarea se tbce pe cale poqtal'a" ea va fi transmisd
scrisoare recomandat[ cu confirmare de primire ;i se considera primitd de destinatar la
mentionat6 de ofrciul poqtal primitor pe aceasti confirmare

I I 3 Daci notificarea se trimite prin telex sau prin fax. ea se considera primita in
prima zi lucratoare dupa cea in care a fbst expediati.

I l.'t Notificarile verbale nu se iau in considerare
l2 L i t ig i i
l2. l  In cazul in care rezolvarea neinteleqeri lor nu este posibi la pe cale amiabil i .  ele

vor fi supuse spre solu{ionare instantei competente.
l3 Clauze f inale
l i . l  Orice modif icare a prezentului contract de concesiune se t 'ace nurnai prin act

adilional semnat de ambele p5rti contractante.
13 2. Prezentul contract de concesiune. impreunb cu anexele | - 4. care fbc parle

inteerantl din cuprinsul sau, reprezinti voin{a partilor qi inldturl orice alta inteleqere verhald
dintre acestea, anterioari sau ulterioarl incheierii lui.

l3 3. Prezentul contract de concesiune a fbst incheiat in ? exemplare.
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