
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34791/2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet medical 
Dr. Oprescu Maria-Victoria 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 25.08.2016; 
           Având în vedere raportul nr.135496/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu 
prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.34791/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet 
medical Dr. Oprescu Maria-Victoria; 
          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.34791/2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet Medical 
Dr. Oprescu Maria-Victoria, având ca obiect exploatarea spaţiului situat 
în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica 
Brazda lui Novac), pentru o perioadă de 11 luni şi 14 zile, începând cu 
data de 31.07.2016, până la data de 15.07.2017. 

Art.2.  Se aprobă modificarea redevenţei aferente, conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.199/2016. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia Olguţa 
Vasilescu, să semneze actul adiţional de modificare a contractului de 
concesiune nr.34791/2006. 



 

Art.4.  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.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Cabinet Medical Dr. 
Oprescu Maria-Victoria vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 
 

INIŢIATOR,             AVIZAT, 
PRIMAR,              PT. SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU               Ovidiu MISCHIANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA   PATRIMONIU 
Serviciul Urmărire Contracte, Agenţi Economici 
Nr.135496/2016                                                                                                                            
          SE APROBĂ,  
                                                                                                                              PRIMAR,                                                                                                                  

                                               Lia Olguţa VASILESCU 
 
 
 
RAPORT 

   privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34791/19.05.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr.Oprescu Maria-Victoria, reprezentant legal al 
Cabinet Medical Dr.Oprescu Maria -Victoria S.R.L.   

 
 

  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 nr.85/2006 a fost încheiat contractul de concesiune nr. 
37434/17.05.2006 între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Lacusta Damaianthy, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Lacusta Damaianthy, pentru spaţiul cu destinaţia de 
cabinet medical în suprafaţă de 39,34 mp situat în Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14 
(Micropoliclinica Brazda lui Novac). Durata iniţială a concesiunii a fost de 7 ani şi 5 luni, 
începând de la 01.06.2006 până la 31.10.2013. 
 În conformitate cu prevederile H.C.L.nr.607/31.10.2013 s-a încheiat Actul Adiţional 
nr.1/2013 la contractul de concesiune nr.34791/19.05.2006 prin care s-a prelungit durata 
concesiunii până la data de 31.12.2013. 
 În conformitate cu prevederile H.C.L.nr.807/19.12.2013, s-a încheiat Actul Adiţional 
nr.2/2014 la contractul de concesiune nr.34791/19.05.2006, ca urmare  a cesiunii obiectului 
contractului încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Lacusta Damaianthy, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Lacusta Damaianthy către S.C.Cabinet 
Medical Dr.Lacusta Damaianthy S.R.L., reprezentată prin medic titular Oprescu Maria-Victoria. 
Astfel, de la data 06.01.2014 contractul de concesiune a fost preluat de către S.C.Cabinet Medical 
Dr.Lacusta Damaianthy S.R.L. Conform prevederilor art.3.2.din contractul de concesiune prin 
care "contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din 
durata sa iniţială", Actul Adiţional nr.2/2014 a prelungit durata concesiunii până la 31.07.2016. 

 În conformitate cu prevederile H.C.L.nr.195/26.05.2016, s-a încheiat Actul Adiţional 
nr.3/2016 la contractul de concesiune nr.34791/19.05.2006, prin care s-a înlocuit Cabinet Medical 
Dr.Lacusta Damaianthy S.R.L. cu Cabinet Medical Dr.Oprescu Maria-Victoria S.R.L. 

 În ceea ce priveşte durata contractului de concesiune, ţinând cont de faptul că durata 
iniţială a fost de 7 ani şi 5 luni, şi contractul de concesiune nr.34791/19.05.2006 a mai fost 
prelungit prin actul adiţional nr.1/2013, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.607/31.10.2013 
cu 2 luni, respectiv până la 31.12.2013, şi prin actul adiţional nr.2/2014, în conformitate cu 
H.C.L.nr.807/19.12.2013 pentru o perioadă de încă 1 an şi 7 luni, până la 31.07.2016,  rezultă că 
acesta a fost prelungit până la această dată cu 2 ani şi 9 luni (echivalentul a 33 luni). Din durata 
legală cu care poate fi prelungit contractul de concesiune, conform art.3.2., respectiv din cei 3 ani, 
8 luni şi 14 zile (echivalentul a 44 luni şi 14 zile, ce reprezintă jumătate din durata iniţială a 



contractului), a mai rămas disponibilă durata de 11 luni şi 14 zile, perioadă de timp în care 
dr.Oprescu Maria-Victoria, reprezentant legal al S.C.Cabinet Medical Dr.Oprescu Maria-Victoria 
S.R.L.mai poate beneficia de spaţiul cu destinaţia de cabinet medical care face obiectul 
contractului menţionat. 

 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.58338/28.03.2016, d-na 
dr.Oprescu Maria-Victoria, reprezentant legal al S.C.Cabinet Medical Dr.Oprescu Maria-Victoria 
S.R.L. solicită  prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34791/19.05.2006. 

 Menţionăm că redevenţa aferentă folosirii spaţiului care face obiectul prezentului contract 
a fost achitată în termen. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.199/26.05.2016 s-a aprobat însuşirea Raportului de 
Evaluare întocmit de Rova Partners S.R.L., având ca obiect stabilirea nivelului minim al 
redevenţei pentru spaţiile cu destinaţie de cabinete medicale, proprietate privată a municipiului 
Craiova, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.Conform Raportului de 
Evaluare înaintat prin adresa cu nr.44917/10.03.2016, au fost estimate valorile de piaţă, fără TVA, 
ale nivelului minim al redevenţei pentru imobilele ce aparţin domeniului privat al Municipiului 
Craiova, în care se desfăşoară activităţi medicale,  astfel că,  pentru spaţiul cu destinaţia de 
cabinet medical în suprafaţă de 39,34 mp situat în Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14 
(Micropoliclinica Brazda lui Novac), spaţiu ce face obiectul contractului de concesiune 
nr.34791/19.05.2006, s-a stabilit un cuantum de 15,70 lei/mp/lună. 

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, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem spre analiză şi aprobare, Consiliului Local al 
Municipiului Craiova : 

− Prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34791/19.05.2006 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet Medical Dr.Oprescu Maria-Victoria, 
reprezentată legal prin Oprescu Maria-Victoria, având ca obiect exploatarea spaţiului situat în 
Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac) pentru o perioadă de 11 
luni şi 14 zile, începând cu data de 31.07.2016 până la 15.07.2017. 

− Modificarea redevenţei conform H.C.L. nr.199/26.05.2016. 
− Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 

modificare a contractului de concesiune nr.34791/19.05.2006, prevăzut  la punctul 1 din 
prezentul raport. 

− Modificarea în mod corespunzător a H.C.L.nr.238/2004 şi H.C.L.nr.85/2006. 
  

               Director Executiv,                                    Vizat pentru legalitate, 
            Cristian Ionuţ GÂLEA                             cons.jur.Isabela Cruceru 

          
 
                                                                                                                     
 
                     Întocmit, 
                      insp.Petrovici Marta 
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