
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR.145 
privind modificarea contractului de concesiune nr.48421/2007 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Godeanu Mihaela 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2013; 

Având în vedere raportul nr.43011/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune modificarea contractului de concesiune nr.48421/2007 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi dr. Godeanu Mihaela şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.76, 77, 78, 79 şi 80/2013; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;  

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.234/2004 
referitoare la trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a spaţiilor 
cu destinaţia de cabinete medicale în vederea concesionării;       
 În temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. a, 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 modificarea contractului de concesiune nr.48421/11.06.2007, având ca 

obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în cadrul 
Micropoliclinicii cu medici de familie din municipiul Craiova, cart.Brazda lui 
Novac, str. 1 Decembrie 1918, nr.14, în sensul majorării suprafeţei de la 23,78 
mp., la 101,12 mp., reprezentând suprafaţa totală a cabinetului medical folosit în 
exclusivitate şi cota indiviză din spaţiile comune (hol, săli de aşteptare, grupuri 
sanitare), identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a  contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 referitoare la trecerea din domeniul 
public de interes local, în domeniul privat al municipiului Craiova a unor spaţii. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi dr. Godeanu Mihaela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 

       SECRETAR, 
       Traian Marin RADU       Nicoleta MIULESCU 
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