
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 

               HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind încetarea contractului de concesiune nr.125259/2005  încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Mănoiu C.Ileana Lucia, medic titular 
al Cabinetului Medical Individual dr.Mănoiu C.Ileana Lucia 

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

25.08.2016; 
           Având în vedere raportul nr.135505/2016 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune încetarea contractului de concesiune nr.125259/2005  încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Mănoiu C.Ileana Lucia, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual dr.Mănoiu C.Ileana Lucia; 
          În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, modificată şi completată şi 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 contractului de concesiune nr.125259/21.03.2005, încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Mănoiu C.Ileana Lucia, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual dr.Mănoiu C.Ileana Lucia, având ca 
obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în 
municipiul Craiova, cart.1Mai, str.Dr.Mihai Cănciulescu, bloc I 39, ap.1. 

Art.2.  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.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Cabinetul Medical 
Individual dr.Mănoiu C.Ileana Lucia 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.135505/_______2016                    
                                                                                                               SE APROBĂ,  
                                                                                                                  PRIMAR, 
                                                                                                       Lia Olguţa VASILESCU
                                                                                                                              
 

 
RAPORT 

privind încetarea contractului de concesiune nr.125259/21.03.2005 încheiat între 
Consiliul Local al Muncipiului Craiova şi dr.Mănoiu C.Ileana Lucia, medic titular al 
Cabinet Medical Individual Dr.Mănoiu C.Ileana Lucia 

 
 

  În domeniul privat al Municipiului Craiova se află Cabinetul Medical Individual 
Dr.Mănoiu C.Ileana Lucia, situat în Craiova, cart.1 Mai, str.Dr.Mihai Cănciulescu, bl.I39, 
ap.1, care funcţionează  pe bază de contract de concesiune încheiat cu autoritatea publică 
locală în temeiul H.G.884/2004, privind concesionarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete 
medicale  şi a Hotărârii Consiliului Local nr.238/2004, modificată şi prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.85/2006. 
 Astfel, a fost încheiat contractul de concesiune nr.125259/21.03.2005 cu dr.Mănoiu 
C.Ileana Lucia medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Mănoiu C.Ileana Lucia, pe 
o perioadă de 15 ani, începând cu data de 03.01.2005 până la data de 02.01.2020.  
 Obiectul contractului de concesiune nr.125259/21.03.2005 îl constituie exploatarea 
spaţiului în suprafaţă de 14,127 mp,  în care funcţionează Cabinetul Medical Individual 
Dr.Mănoiu C.Ileana Lucia, situat în Craiova, cart.1 Mai, str.Dr.Mihai Cănciulescu, bl.I39, 
ap.1. 
 Redevenţa aferentă folosirii spaţiului va fi achitată la zi, până la data încetării 
contractului.    
 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.120972/14.07.2016, 
d-na dr.Mănoiu C.Ileana Lucia, medic titular al Cabinet Medical Individual Dr.Mănoiu 
C.Ileana Lucia solicită încetarea contractului de concesiune, dat fiind faptul că  nu va mai 
putea încheia contract cu CAS DOLJ din cauza  numărului mic de pacienţi (sub 800 de 
asiguraţi) pe care-i deţine . 

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 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 Consiliului Local al Municipiului Craiova 
: 
 - Încetarea contractului de concesiune nr.125259/21.03.2005 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi dr.Mănoiu C.Ileana Lucia, medic titular al Cabinet Medical 
Individual Dr.Mănoiu C.Ileana Lucia, având ca obiect exploatarea spaţiului situat în Craiova,  
cart.1 Mai, str.Dr.Mihai Cănciulescu, bl.I39, ap.1, începând cu data de 01.09.2016. 
 - Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local nr.238/2004 şi 
Hotărârii Consiliului Local nr.85/2006. 

 
 
           Director Executiv,                                  Vizat pentru legalitate,                      

             Cristian Ionuţ GÂLEA                           cons.jur.Isabela Cruceru                                                                                                                                        
            

  

 

         

 
         
  
                Însuşit, 
                insp.Petrovici Marta 
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