
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA  

   HOTĂRÂREA NR. 482 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.337/2013 

referitoare la încheierea contractelor de concesiune având ca obiect spaţii cu 
destinaţia de activităţi conexe actului medical, situate în municipiul Craiova,  

b-dul Oltenia, nr.41 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.08.2013; 

Având în vedere raportul nr.119568/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu  prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.337/2013 
referitoare la încheierea contractelor de concesiune având ca obiect spaţii cu destinaţia de 
activităţi conexe actului medical, situate în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41 şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.218, 
219, 220, 221 şi 222/2013; 
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale şi Legii nr.213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificată şi completată;  
           În temeiul art.36, alin.2, lit. c, coroborat cu alin.5, lit. b, art.45, alin.3, art.123, 
alin.1, art.61, alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE:   
 

Art.1. Se aprobă revocarea încheierii contractelor de concesiune având ca obiect spaţii cu 
destinaţia de activităţi conexe actului medical, situate în Craiova, b-dul Oltenia 
nr.41, pentru titularii Ulei Elena, Răscol Loredana şi Fişcu Cătălin. 

Art.2. Se aprobă modificarea obiectelor contractelor de concesiune încheiate între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Conea Lidia, Mîniosu Octavian şi 
Stănoescu Rodica, prin majorarea suprafeţei spaţiilor concesionate, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi a cuantumului 
redevenţei. 

Art.3. Titularii contractelor de concesiune prevăzuţi la art.2 din prezenta hotărâre, au 
obligaţia să plătească contravaloarea folosinţei spaţiilor pe ultimii 3 ani, conform 
calculelor efectuate. 

Art.4.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de concesiune prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.337/2013, în sensul radierii din anexă a titularilor 
Ulei Elena, Răscol Loredana şi Fişcu Cătălin. 

Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi persoanele prevăzute la art. 1 şi art.2 vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                CONTRASEMNEAZĂ, 
                      SECRETAR, 
               Pavel BADEA                     Nicoleta MIULESCU 



 
                                                                                                                         Anexa la Hotărârea nr.482/2013  
 

Nr.crt. Nr. 
spaţiului  

din 
releveu 

Suprafaţa 
utilă (mp)  

Destinaţia spaţiului  Tehnicienii care concesionează  

1 14 13,33 Cameră de turnat  Mîniosu  Octavian, 
Stănoescu  Rodica 

2 16 13,23 Laborator Mîniosu Octavian, 
Stănoescu  Rodica 

3 12 15,14 Sală gipsare Conea Lidia  

4 17 13,11 Laborator Conea Lidia 

 
 
 

        SPAŢII COMUNE   
 

Nr.crt. Nr. spaţiului  din 
releveu 

Suprafaţa utilă (mp)  Destinaţia spaţiului  

1 9 1,35 spălător 

2 10 1,12 spălător 

3 11 1,65 wc 

4 15 17,57 hol 

 TOTAL  21,69  

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Pavel BADEA 


